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Velkommen til et særnummer af Liv i Skolen om Professionelle læringsfællesskaber
i Syddjurs Kommune
Siden 2015 har professionelle læringsfællesskaber været et omdrejningspunkt for
forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter i Syddjurs Kommune. I 2016-2018 indgik alle
skoler i det A. P. Møller Fondfinansierede projekt, der nu ofte kaldes PLF1, hvor indsatsen
primært handlede om samarbejde mellem pædagoger og lærere. Det var herved
særligt i indskolingerne, at PLF1-projektet satte aftryk. Fra 2018 fortsatte skolerne
udviklingen understøttet af projekt PLF 2.0. Nu med aftryk for alle medarbejdere og
med styrket fokus på ledelse af professionelles læring og ledelse af, med og gennem
ressourcepersoner.
På projektets aktivitetsside har VIA Efter- og videreuddannelse bidraget med et 60
timers kursusforløb, der har uddannet ressourcepersoner fra alle skoler. Der har været
vidensrejse til Ontario og udviklingslaboratorier for ledelser og ressourcepersoner, der
har fokus på at understøtte skolernes ledelse af og udvikling af læringskultur. Den
enkelte skole har tilknyttet en VIA-underviser, som bidrager med sparring og hjælper med
at afholde workshops. Hertil kommer øvrige kommunale aktiviteter som makkerskolesamarbejde mellem ressourcepersoner, netværk for ressourcepersoner og øvrige
understøttende aktiviteter, læringssamtaler for skoleledelse, evalueringsaktiviteter mm.
Ledelse, ressourcepersoner og øvrige medarbejdere arbejder tæt sammen om,
hvordan hver enkelt skole griber udviklingsarbejdet an. Alle med fælles vision
om at øge elevernes læring og trivsel ved at styrke de professionelles lærende
samarbejde. I dette særnummer ser alle skoler og et par af VIA-underviserne tilbage
på udviklingsprocessen og deler erfaringer, overvejelser og konkrete handlinger.
Eksempelvis sætter Marienhoffskolen, Molsskolen og Mørke Skole særligt fokus på
artefakter i udviklingsarbejdet. Rønde Skole beskriver, hvordan de har udviklet deres
egen læringscirkel, og Ådalsskolen giver indblik i, hvordan de arbejder med reflekterende
dialoger. Det er håbet, at dette særnummer vil bidrage til inspiration og være afsæt for
den videre udvikling af professionelle læringsfællesskaber. På vegne af VIA Efter- og
videreuddannelse - tak til Syddjurs Kommune for samarbejde.
Med venlig hilsen
Kirsten Osbæck Mogensen, fagredaktør og Morten Stokholm Hansen, redaktør
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6 Læring for alle
Det går godt i folkeskolerne i Syddjurs
Kommune. Langt den største del af
eleverne er i trivsel og læring. Det skyldes
først og fremmest en stærk og dedikeret
indsats af dygtige lærere og pædagoger
understøttet af en vedholdende skole
ledelse, der tager ansvaret for den faglige
ledelse af - og sammen med - medarbejderne på sig i folkeskolerne i Syddjurs
Kommune.
Af Per Larsen, Chef for Børn og Læring

30 At finde den rigtige model
på vores skole
En fortælling om, hvordan en konkret
model bliver til samt, hvordan arbejdet
i professionelle læringsfællesskaber
tilpasses en skole. Her er Rønde Skoles
historie om at koble PLF til skolens kultur
- at gøre PLF til ”vores model”, så det giver
mening i praksis, når vi arbejder med
elevernes læring.
Af Mette Grünfeld Sørensen,
viceskoleleder

10 Vi er alle lærende - fra mine børn
til vores elever
Professionelle læringsfællesskaber er
dermed for alvor kommet på dagsordenen
- både i elevernes læringsrum og i vores
samarbejdsrum, hvor den professionelle
refleksive dialog fylder mere og mere i
dagligdagen.
Af Lise Grønbæk Nielsen, læringskoordinator og Frederik Bøile Stengaard,
viceskoleleder

42 Tegninger skaber overblik
på Molsskolen
Artiklen hævder, at skitser og visualiseringer om PLF kan højne den fælles for
ståelse og det fælles overblik for skolens
personale, så de kan placere sig selv og
hinanden i skolens lokale kontekst.
Af Bjarne Fald Hansen, Rikke Høgholm
Pedersen, Rikke Larsen og Kasper Østvig
Nissen, PLF-vejlederteamet

18 Struktur og fysiske rammer
For at understøtte implementeringen
af arbejdet med professionelle lærings
fællesskaber har Marienhoffskolen indrettet et fysisk rum, som skal danne ramme
om det professionelle læringsfælleskab
og stilladsere og fastholde det team
samarbejde, hvor den professionelles og
elevens læring er i fokus.
Af Rikke Pereira, læringsvejleder

50 Handout - et fælles afsæt
I denne artikel beskriver vi vores erfaringer og overvejelser over, hvordan vi på
Mørke skole har anvendt et fysisk artefakt
i form af et handout til at understøtte
implementeringen af det daglige arbejde
med PLF, og således at alle involverede
parter er klar over formål, rammer,
struktur og indhold.
Af Ingeborg Sørensen, Rikke BøgelyFisker og Ulla Brun Jensen, vejledere
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58 Mental opbakning eller
praktiske gøremål
Artiklens fokus hviler på, hvad vi har gjort
i praksis i forhold til, at implementere PLF
som kulturændrende faktor på Rosmus
Skole. Vi lægger derfor primært vægt på
vores erfaringer fra praksis for at give
læser et indblik i, hvad der har virket for
os i forbindelse med at implementere
PLF som metode på Rosmus Skole.
Af Camilla Kvist Meldgaard, PLF-vejleder
Ninna Rath, PLF-vejleder

86 Tak for et godt møde!
Det tager lang tid at skabe grundlaget
for en god mødekultur. Personalet på
Thorsager Skole har i mange år øvet sig
på det gode møde. I denne artikel vil vi
beskrive, hvordan vi har koblet PLF ind
i noget eksisterende. En videreudvikling
af vores mødefacilitering, rammer, og
distribueret ledelse.
Af Justin Claydon-Smith, vejleder og
Trine Horn, vejleder

68 Professionelt teamsamarbejde
i praksis
Som et fundament for elevens læring
og trivsel, ser vi på Hornslet Skole sam
arbejdet blandt det pædagogiske personale som en stor medspiller i vores
arbejde mod at øge elevernes læring og
trivsel. Vi har som del af implementeringen af PLF, haft stor fokus på at videre
udvikle vores måde at samarbejde på.
Af Jannie Boye Kirk, pædagog, Birgit
Vinther Høgfeldt, lærer og Nikolaj
Nielsen, lærer

96 Tanker om at agere i spændet mellem
vejlederrollen og distribueret ledelse
Vi vil i denne artikel drøfte, hvilke
erfaringer og problemer vi har haft i
vores proces indtil videre med vores roller
som PLF-vejledere. Vi vil belyse spændet
mellem vejlederrollen og rollen som
ledelsens forlængede arm ud fra det
perspektiv, at når man påtager sig
vejlederrollen, betyder det i praksis,
at vi kommer til at fungere som for
andringsagenter ude i organisationen.
Af Lotte Vad og Anne Fernald, inklusionsog PLF-vejledere

76 PLF- fra gode råd til refleksive dialoger
Vi vil i denne artikel beskrive vores arbejde
med refleksive dialoger på Ådalsskolen
og tage dig med på den rejse, vi selv har
været på. Undervejs vil du få et indblik i
den læreproces, vi som vejledere og professionelle har gennemgået, og vi vil skitsere, hvordan vi som ressourcepersoner
har forsøgt at facilitere PLF-møder.
Af Marianne Grosen, læringsvejleder,
Stine Bergmann Jørgensen, PLF-tovholder og Maibritt Bødker Vestergaard,
viceskoleleder

104 Skoleudvikling i Syddjurs Kommune
i et VIA-perspektiv
Hvad er professionelle læringsfælles
skaber i Syddjurs, når vi fra VIA kigger
med fra sidelinjen? Er der noget, der
træder særligt tydeligt frem? Vi vil her
som VIA-undervisere og projektleder give
et lille indblik i nogle af de tanker, vi gør
os om professionelle læringsfællesskaber
i Syddjurs Kommune.
Af Kirsten Osbæck Mogensen, lektor,
Lise Bjerg Mølgaard, adjunkt og Martin
Søland Klausen, lektor
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Per Larsen Chef for Børn og Læring, Syddjurs Kommune

Det går godt i folkeskolerne i Syddjurs Kommune. Langt den største
del af eleverne er i trivsel og læring. Det skyldes først og fremmest
en stærk og dedikeret indsats af dygtige lærere og pædagoger
understøttet af en vedholdende skoleledelse, der tager ansvaret for
den faglige ledelse af - og sammen med - medarbejderne på sig i
folkeskolerne i Syddjurs Kommune.

Det særlige ved at arbejde som lærer eller
pædagog i folkeskolen er, at underviseren
på en og samme tid holder elevernes
nutid og fremtid i hænderne. Der følger
dermed et stort ansvar med arbejdet som
underviser. Det kalder vedvarende på, at
der skabes en undervisning, som eleverne
oplever som meningsfuld, varieret og
udviklende.
Ambitionen for folkeskolerne i Syddjurs
Kommune er, at alle elever får den bedst

mulige skolegang med henblik på at skabe
bedst mulige livsbetingelser for alle. Det
er en kompleks og vanskelig opgave - og
der er langt større sandsynlighed for, at vi
lykkes, hvis vi i fællesskab løfter opgaven
med at øge elevernes læring.
Der er en lang tradition for teamsam
arbejde i Syddjurs Kommune. Professionelle læringsfællesskaber er en videreudvikling af teamsamarbejde, hvor der
i særlig grad sættes fokus på elevernes
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læring. Man kan forenklet sige, at medarbejdernes læring er en forudsætning
for elevernes øgede læring. Det lyder
besnærende og enkelt – og er i praksis
svært. Uanset, hvor godt tilrettelagt en
skoledag er, så er der elementer af uorden,
som trænger sig på. Det er på samme
tid besværligt og berigende. En velsmurt afviklet skoledag uden problemer
vil minde mere om en fabrik end om en
levende skole med levende børn og unge.
Det bevirker samtidig, at det kan være
en udfordring at få analyseret elevernes
læring i dybden. Derfor er det vigtigt, at
der etableres ”rum”, hvor professionelle
kan være lærende sammen i et fællesskab.
Når disse rum er på plads, skabes der
mulighed for fælles refleksioner og ana
lyser af elevernes læring.
Det er naturligvis ikke lige meget, hvordan teamet arbejder som professionelt
læringsfællesskab. En række pædagogiske forskere peger på, at der er en række
kritiske spørgsmål, som teamet sammen
bør forholde sig til for at kunne agere professionelt (Dufour, Dufour, Eaker & Many,
2016):
- Hvad ønsker vi, at eleverne skal lære?
-	Hvordan kan vi vide, om vores elever
lærer noget?
-	Hvordan reagerer vi, hvis elever ikke
lærer noget?
Dermed understreges det, at det ikke
er nok som underviser at have de rette
intentioner på elevernes vegne. Det er

samtidig nødvendigt at følge med i elevernes læring og reagere, hvis læringen udebliver. Dermed bliver indsamling af data
om progressionen i elevernes læringsfremskridt med efterfølgende analyser og
refleksioner en del af underviserprofes
sionen, således at passende justeringer af
undervisningen kan foretages. Læring for
alle er dermed også læring for medarbejderne.
Det er klart, at skolerne er forskellige
steder i implementeringen af profes
sionelle læringsfællesskaber – men helt
overordnet kan man sige, at i Syddjurs
Kommune har vi nu haft en række år, hvor
teams har kunnet øve sig i at arbejde som
professionelt læringsfællesskab. Vi kan
se mange steder, at det har ført til øget
læring for medarbejderne. En del steder
har det ført til forbedret undervisning.
Enkelte steder kan vi allerede nu se, at
det har ført til øget læring for eleverne.
I artiklerne her i særnummeret giver
skolerne i Syddjurs indblik i nogle af de
væsentlige erfaringer, de indtil nu har
gjort sig i arbejdet med udvikling af
professionelle læringsfællesskaber,
og hvordan de på forskellige måder
har grebet fat om det øgede fokus på
udvikling af en bærende læringskultur.
Der vil i de kommende år fortsat være
behov for vedligeholdelse og udvikling
af de professionelle læringsfællesskaber
på folkeskolerne i Syddjurs Kommune.
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Samtidig er det vigtigt at huske på, at de
professionelle læringsfællesskaber ikke er
et mål i sig selv. De skal være drivkraften
bag forsat udvikling af høj kvalitet i den
gode undervisning, så alle elever får størst
muligt udbytte af skolegangen.
I takt med at de professionelle læringsfællesskaber bliver mere velkonsolideret
på skolerne, så flyttes fokus netop over
mod udvikling af den gode undervisning
for alle.

Det vil således i de kommende år handle
om at komme tættere på høj kvalitet i den
gode undervisning – med henblik på at
alle elever lykkes bedst muligt.
Jeg vil sige tak til medarbejdere i Syddjurs
Kommune for jeres store indsats, og til
alle jer, der har bidraget med artikler her.
Dette særnummer er én af vores måder at
videndele på. Jeg håber, at det må være til
god inspiration, og at det er en anledning
til, at I griber fat i os - og i hinanden - for
fortsat erfaringsdeling skoler og kommuner imellem.

Referencer
Dufour, R., Dufour, R., Eaker, R. & Many, T. (2016). Håndbog i professionelle lærings
fællesskaber. Frederikshavn: Dafolo.
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- fra mine børn til vores elever….
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Lise Grønbæk Nielsen, læringskoordinator og Frederik Bøile Stengaard, Viceskoleleder,
Kolind Centralskole

Siden 2016 har Syddjurs Kommunes skolevæsen arbejdet fokuseret
på at skabe strukturerede professionelle samarbejdsfora for de
pædagogiske medarbejdere.
Professionelle læringsfællesskaber er dermed for alvor kommet på
dagsordenen - både i elevernes læringsrum og i vores samarbejds
rum, hvor den professionelle refleksive dialog fylder mere og mere i
dagligdagen.

Vi har erfaret, hvordan tre tilsyneladende
forskellige organisatoriske spor - PLF,
projekt elevløft samt læringssamtaler
- arbejder ud fra den samme overordnede tænkning som en fælles platform
for en professionel måde at arbejde med
læring på. Dermed er der over tid sket et
fokusskifte fra planlægning af undervisning hen mod undersøgende refleksioner
over læring for alle. Dette perspektiv vil vi
uddybe i denne artikel.

De 3 organisatoriske spor
- et historisk rids
Syddjurs Kommune satte i 2016, med
støtte fra AP Møller Fonden, gang i et
udviklingsprojekt for at øge elevernes
læring og trivsel.
Dette skulle ske ved at øge pædagogernes kompetence for deltagelse i skole
delen og ved en professionalisering af
samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

12
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På Kolind Skole gik vi på den baggrund i
gang med arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber (PLF).

I implementeringsplanen bruges VIAkonsulenter til sparring og workshops på
skolen, og der afsættes 1,5 times møde
hver tredje uge til PLF-øvebane.

I første runde uddannes to pædagoger
og en lærer som vejledere og dermed for
andringsagenter og frontpersoner i implementeringsprocessen. Implementeringen
igangsættes i indskolingen.

På PLF-øvebanen er man lærende
sammen - dels i forhold til hvordan man
strukturerer møderne, men især i forhold
til at afkode begrebet og skabe en fælles
forståelse for PLF - de fem søjler, som er
beskrevet i Professionelle Læringsfællesskaber, (Albrechtsen, 2016).

Projektet udviklede sig positivt, og i 2018
videreførtes projektet med PLF 2.0, som
havde et mål om at styrke samarbejds
kulturerne yderligere.

I august 2017 bliver Kolind Skole end
videre en del af Projekt Elevløft
- et treårigt fagligt program under
Undervisningsministeriet.

Tid, struktur, rammer, beslutningskompetence,
menneskelige ressourcer
Figur 1: VIA Efter- og videreuddannelse

Fokus på elevernes læring

Reflekterende dialoger

Skolen ansætter en læringskoordinator
som tovholder på projektet.

Samarbejde

Deprivatisering af praksis

Fælles værdier og visioner

I anden runde uddannes yderligere 3
PLF-vejledere, som skal videreføre og
samarbejde om den fortsatte implementering på hele skolen.
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Arbejdet indledes med indsamling af data
på alle udskolingselever. Dette arbejde
giver et grundlag for de efterfølgende
overvejelser om indsatser.
På baggrund af indledende klasse
observationer beslutter vi at arbejde med
mere ensartethed og fælles strukturer
i udskolingen. Udviklingen heraf skulle
ske med afsæt i Lene Heckmanns model
“Hajen”, gennem observation og sparring
på klasserumsledelse, med fokus på de
professionelles læring. Dette bliver starten på et tre-årigt forløb med fælles fokus
på at løfte udskolingselevernes læring og
trivsel, dels gennem fælles analyse af data
som baggrund for prøvehandlinger både
på gruppe- og individniveau og dels med
fælles fokus på ensartethed i tilgangen til
klasserumsledelse for at skabe trygge og
stilladserede læringsrum for eleverne med

2016-2017
Professionelle
Læringsfællesskaber

fokus på at fremme et læringsmindset hos
alle elever.
Læringssamtalerne bliver indført i august
2017 som et forum, hvor skolens danskog matematiklærere, i et kontinuerligt
samarbejde med skolens vejledere, skal
reflektere over elevernes læringsprogression. Læringssamtalerne erstattede
tidligere årgangskonferencer, hvor fokus
i højere grad var på at tale om udfordrede
elever på en årgang og i mindre grad på
data om læring og læringsprogression.
I de nye læringssamtaler opstilles en
dagsorden, hvor fokus er på:
-	Elevernes læring - informeret af data
-	Lærernes samarbejde
-	Anvendelse af læringsplatform:
Min uddannelse (MU)
-	Ledelsens / vejledernes understøttelse
af lærernes praksis.

2017-2018

2018-2019

Kompetenceløft
Øget læring og trivsel

Fælles
dagsorden

Projekt
Elevløft

Udskolingen
Observation
“Hajen”
Fokus på data
og systematik

“Elevløft for alle”
Observation
“Hajen”

Lærings
samtaler

Et nyt fora
“Tryghed i
rummet”
Fokus på data og
systematik

Øget fokus
på data og
systematik
Fokus på
mellemtrin

Figur 2: Tre organisatoriske spor

2019-2020

Elevløft for alle
Observation
og sparring
Subvision
Fokus på data,
systematik
Fokus på hele
skolen
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Trædesten for en ny kultur:
På skolen bliver vi nysgerrige på, at disse
tre tilsyneladende forskellige organisatoriske spor har sammenfald, idet aktionslæring med afsæt i læringscirklen bliver
synlig i alle tre sammenhænge.
Vi indsamler data, reflekterer sammen,
danner hypoteser og planlægger aktioner.
Aktioner skaber ny data, som analyseres
og giver grobund for nye undersøgende
dialoger og re-didaktisering af aktioner,
som igen afprøves i praksis.
Undersøgende dialoger om læring er
blevet implementeret som arbejdsmetode
i de forskellige samarbejdsrum og tjener
dermed som trædesten for en ny kultur på
skolen.
1. Indsamle data

5. Vurdering af indsats og egen/med
arbejdernes udvikling

2. Fokusere og
analysere data

LÆRINGSFOKUS
4. Individuel
afprøvning og
data indsamling

3. Vurdering af egne/
medarbejdernes
udfordringer og valg
af aktioner

Figur 3: VIA Efter- og videreuddannelse
(Brandsen, 2019).
I disse kollaborative processer ser vi over
tid også en udvikling af lærernes og pæda-

gogernes samarbejde, og vi oplever her en
øget deprivatisering af praksis. Samtidig
er observation og refleksion på klasserumsledelse blevet struktureret således,
at alle lærere og pædagoger får besøg
i undervisningen. Dette medvirker til at
gøre læring til et fælles anliggende og
understøtter hermed yderligere et deprivatiseret, growth læringsmindset (Nielsen
og Dassa, 2019).
Fra fokus på undervisning til fokus
på læring...
Vores teamsamarbejde er i gang med
at ændre fokus fra aktiviteter til læring.
I dette forum bliver det tydeligt, at de
tidligere nævnte organisatoriske spors
ensartethed og synergi hjælper teamsamarbejdet på vej i den nye retning. Fra
planlægning af undervisning og aktiviteter
til fokus på læring.
Teamsamarbejdet er en helt naturlig og
væsentlig del af arbejdet på vores skole.
Vi arbejder fortsat med udvikling af det
professionelle teamsamarbejde. Her handler det om at professionalisere lærernes
arbejde sammen - fra den privatpraktiserende lærer til den samarbejdende lærer,
der i samspil med kolleger reflekterer
over og udvikler elevernes læring gennem
udvikling af undervisningen sammen.
I arbejdet med FF-tid har vi i år skemalagt
alle dansk- og matematiklæreres fælles
forberedelse, således at der er sikret rammer for fælles, didaktisk refleksion med et
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mål om øget fælles praksis ud fra løbende
refleksioner og dermed opkvalificering af
praksis. Vores næste skridt i dette arbejde
er at sikre, at den fælles planlægning tager
udgangspunkt i læringsmål, og at der ud
fra disse sammen reflekteres over, hvilke
aktiviteter der bedst vil kunne understøtte
denne læring / de valgte læringsmål.
Samtidig skal der fortsat arbejdes med
evaluering af undervisning, så der sammen reflekteres over praksis, justeres og
derefter afprøves nyt.
Forskellige undersøgelser - bl.a. i Folkeskolen i 2019 og tilbage til Lise Tingleff
Nielsens forskning fra 2012, peger dog
på, at teamsamarbejdet fortsat har et
udviklingspotentiale, når det handler om
sammen at reflektere over undervisning
og dermed børnenes læring gennem
dialogiske samtaler. Derfor er der stadig
tendenser, der peger på, at teamsamarbejdet fortsat kan have karakter af et praksisfællesskab, hvor den overvejende del af
tiden går med planlægning af udflugter og
samtaler om børn (Nielsen, 2012).
“Når teamsamarbejdet lykkes, er det kendetegnet ved, at deltagerne formår at tale
ind i undervisningen, i stedet for rundt om
den.” - Lise Tingleff Nielsen (Riise, 2019)
Udviklingen af alle samarbejdsfora kalder
på endnu mere ensartethed, hvor ledelsen
på baggrund af tydelig vision for det
professionelle arbejde med fokus på
læring, sikrer rammer for afholdelse af
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f. eks. teammøder, FF-møder og PLFmøder gennem tydeliggørelse af tid til
dette i ugeskemaet samt udarbejdelse
af fast dagsordensskabelon, aftaler om
referater, mødeledelse osv.
Her har vi, som allerede skitseret, gode
erfaringer fra de andre mødefora at
trække på - og dette er næste skridt på
Kolind Skole, så vi understøtter at alt samarbejde om læring tager udgangspunkt i
en undersøgende tilgang, så vi som organisation kontinuerligt alle er lærende!
En ny kultur vokser - opgaven er nu at
vedligeholde og forfine...
På Kolind Skole arbejder vi videre med en
bevægelse frem mod en kultur, hvor alle
professionelle bidrager til et professionelt
læringsfællesskab, hvor alle er medproducerende og medansvarlige, og dermed
indgår i de læringsmuligheder, der ligger i
hverdagen.
Skolens fundament skal være en læringsog feedback-kultur, hvor observation og
sparring hos hinanden som professionelle
er en afgørende del af hverdagen.
Som tidligere nævnt ser vi en bevægelse,
som er sat i gang i de tre parallelle spor,
og som nu samlet set bliver “kimen” til
det, vi gerne vil se mere af.
I kommende skoleår vil vi organisere vores
mødeflow, så vi kontinuerligt understøtter
de refleksive mødefora, som vi har fået
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skabt og nu skal have til at blomstre, som
en mere naturlig del af vores arbejdsdag
- og uge.
Forandringen i tilgangen til praksis med
en mere undersøgende tilgang, gennem
PLF-møder med udgangspunkt i lærings
cirklen, skal forankres, så det ikke forbliver
noget, “vi går til” hver 3. uge.
Observation og sparring skal udbygges,
så vi får sat flere ressourcepersoner i spil
i flere sparringsrum. Ligeledes skal vi
omorganisere vores sparringsrum, så
sparring går fra at være en til en, over til at
organisere rum hvor flere sidder sammen
og lytter til feedback - er medproducerende i de refleksive processer, som kan
organiseres som strukturerede sam
taler på forskellig vis. Her har vi allerede
begyndende erfaringer med at brugen
af reflekterende team og afprøvet Mette
Molbæks model om de fire dimensioner
i inkluderende klasseledelse samt andre
strukturerede samtalemodeller (Tetler &
Molbæk, 2015).
Vi har afprøvet subvision som en mulig
måde at facilitere refleksive dialoger på, i
et mindre “pilotprojekt” med stor succes.
Subvision er modsat supervision kende
tegnet ved at man iagttager kollegers
praksis med henblik på selv at blive
klogere på et givent fokus. Det kan f. eks.
være struktureret klasseledelse. I kontrak-
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teringen aftales på forhånd et fokus og i
den efterfølgende undersøgende samtale
stiller iagttageren reflekterende spørgsmål med det formål at få en dybere
forståelse af intentionen bag og forudsætningerne for den iagttagede praksis.
På denne måde bliver de professionelle
også aktivt lærende med henblik på at
udvikle egen praksis.
Som ledelse skal vi have de professionelles besøg hos hinanden med fokus på
læring af hinanden sat på “formel”. Dette
for at understøtte, at læring er et kontinuerligt flow hen over det kommende
skoleår.
Vi skal sikre refleksive rum, hvor der er
mulighed for “meta-refleksioner”, så vi
dermed holder fokus på de professionelle
som lærende i arbejdet med at udvikle
elevernes læring. Den reflekterende tilgang og double-loop-læring taler Schön
om som et professionsideal for den reflekterende praktiker, fordi vi netop gennem
undersøgende processer sammen får
muligheden for at reflektere over deltagelse og handlinger i egen praksis og
dermed muligheden for at ændre egen
praksis (Mogensen, 2019, s. 20).
Vores ledelsesfokus vil derfor være på
facilitering af refleksive rum for medarbejdere, således at alle niveauer i skolen får
mulighed for at være lærende.
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Figurer
VIA Efter- og videreuddannelse. Slides fra undervisning samt model fra hjemmesiden:
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/inspiration/de-fem-soejler
Kilder		
Albrechtsen, T. R. (2016): Professionelle læringsfællesskaber - teamsamarbejde og
undervisningsudvikling. Frederikshavn: Dafolo.
Andresen, S. og Paarup, N. (2019): Din betydning for det gode og meningsfulde
teamsamarbejde. Ledelse i Morgen (Dafolo), nr. 2, oktober, 2019
Brandsen, M. (Red.),(2019): Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber
- PLF i en dansk skolepraksis. Dafolo.
Hargreaves, A. og O´Connor, M. T. (2019): Fortale for kollaborativ professionalisme
- fra professionelt samarbejde til kollaborativ professionalisme. Ledelse i Morgen
(Dafolo), nr. 2, oktober, 2019.
Nielsen, K. M. og Dassa M. (2019): En læringskultur med kollektivt growth mindset.
Ledelse i Morgen (Dafolo), nr. 2, oktober, 2019
Nielsen, L. T. (2012). Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet: en kulturhistorisk analyse
af læreres læring i team. ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet
Mogensen, K. (2019). Introduktion til professionelle læringsfællesskaber - hvad og
hvorfor?. I M. Brandsen, M. (Red.). Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber
- PLF i en dansk skolepraksis. Dafolo.
Tetler, S., & Molbæk, M. (2015). Inkluderende klasseledelse. Dafolo.
Riise, A. B. (2019). Teamsamarbejdet må aldrig blive et mål i sig selv. Folkeskolen nr. 12,
2019

Liv i Skolen • Særnummer/2020

Struktur og
fysiske rammer

18

19

VIA University College

Rikke Pereira, læringsvejleder på Marienhoffskolen

”Hvordan kan de fysiske rammer og strukturer bidrage til facilitering
og udvikling af et professionelt teamsamarbejde.”

Et rum til facilitering og udvikling af
et professionelt læringssamarbejde
For at understøtte implementeringen
af arbejdet med professionelle lærings
fællesskaber har Marienhoffskolen indrettet et fysisk rum, som skal danne ramme
om det professionelle læringsfælleskab
og stilladsere og fastholde det teamsamarbejde, hvor den professionelles og
elevens læring er i fokus. Rummet fungerer som en visuel støtte til den læreproces, som PLF på Marienhoffskolen er
bygget op om, og som fører igennem:
Et ønsket fokus, som kan være en udfordring, et problem eller et ønske om at blive
bedre til noget, opstår til indsamling af

brugbar data til belysning af fokus gennem analyse af indsamlet data
frem til
nye tiltag og afprøvning af aktioner til
slut hvor aktionens effekt og medarbejderes udvikling vurderes.
Før man træder ind i rummet, bliver man
modtaget af følgende udsagn, som står
på døren til lokalet:
”Hvis alle mener det samme, har vi måske
ikke lært noget. Diversitet er livsnerven,
og det er væsentligt for vores egen
læring, at vi udfordrer hinandens for
ståelser”.
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Et citat som meget fint opsummerer hele
tanken bag PLF - nemlig nysgerrigheden
og viljen til udvikling af egen og elevens
læring.
Tre whiteboardtavler, en projektor,
tretten magneter og en kasse
I rummet er der lagt vægt på at flytte
fokus fra den enkelte medarbejder - til
læringsfællesskabet.
Projektor
I den ene ende af rummet er et white
board med tilhørende projektor. Den
bruges til i fællesskab at undersøge noget
på nettet, som fx at læse op på teori eller
undersøgelser. Tavlen bruges også til at
vise digitale hjælpemidler, skabeloner og
modeller, og så bruges den, når der læses
dagsorden og skrives referat til møderne.
Nå projektoren ikke er i brug, kan tavlen
bruges til at synliggøre tanker, brainstorme, opliste, kategorisere osv.
Tavlen giver teamet mulighed for at
fastholde og dokumentere viden.
Opbevaring
I rummet er også gjort plads til, at teamet
kan have remedier stående, som man kun

Professionelle
læringsfællesskaber

Medarbejdernes
læring øges

bruger, når man er i rummet og derfor ikke
behøver at bringe med frem og tilbage.
Det kan være bøger, data, undervisningsmateriale, kort m.m. Hertil er opsat en lille
reol med en opbevaringskasse til hvert
team. Over reolen hænger to opslags
tavler, som er inddelt i felter, så hvert
team har plads til at hænge noget op, som
de enten selv bruger, eller som de gerne
vil inspirere andre med. Der er også plads
til en kasse med skriveredskaber, post-it,
tegnestifter m.m.
Whiteboard 1
På begge sider af rummet hænger en stor
whiteboardtavle med forskellige trykte
modeller på. Tavlerne er både tænkt som
en visuel støtte, men også som en iscene
sætter – altså en opmærksomhed på,
hvorfor vi er samlet i rummet.
På den ene tavle er læringscirklen med
de 5 faser, Karl Tomms spørgehjul og
modellen for reflekterende team trykt.
Ved siden af er der en tom plads, hvor man
kan hænge andre aktuelle modeller som
fx Mette Molbæks fire dimensioner. Til
højre på tavlen er plads til at skrive noter
fra analysen.

Undervisningen
forbedres

Professionelle læringsfællesskaber er ikke et mål i sig selv

Elevernes
læring øges
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PLF

Karl Tomms spørgehjul

1 Indsamle data

5 Vurdering af indsats
og egen/medarbejdernes udvikling

4 Individuel
afprøvning og data
indsamling

2 Fokusere og
analysere data

3 Vurdering af egne/med
arbejdernes udfordringer
og valg af aktioner

Problemstilling / Fokus:
1
2
3
4
5

Whiteboard 1
BLOOMS Taksonomi

Læringsmål

Designe, konstruere, planlægge, producere, opfinde, udforme, innovere, formulere, udvikle

Efterprøve, hypotisere, kritisere, eksperimentere, bedømme, teste, argumentere

Sammenligne, organisere, dekonstruere, eksperimentere, finde, påvise, strukturere,
stille spørgsmål ved

Udvælge, demonstrere, illustrere, udføre, bruge, løse opgaver, dramatisere

Tolke, sammenfatte, udlede, omskrive, beskrive, klassificere, forklare,
eksemplificere, relatere

Genkende, opliste, beskrive, identificere, genkalde, navngive, lokalisere, finde

Whiteboard 2
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Tavlen bruges til at finde fokus, til at analysere data og til at fastholde de reflekterende dialoger, som er de to første faser
i læringscirklen. Når man har været igennem de to faser og skal til at beskrive og
lave aktioner og tiltag, bevæger man sig
videre til den næste whiteboardtavle i den
anden side af rummet.
Whiteboard 2
Her er skolens indsatser og fokusområder
samlet. De er skrevet på flytbare magneter, som kan flyttes rundt mellem tavlerne.
Det er indsatser, som Skrivedidaktik,

Digitale værktøjer, Mindsetteorien, Klar
til læring, Forventningsbaseret klasse
ledelse, De ordblinde, Bevægelse etc.,
som skal tænkes ind i både analyse- og
planlægningsdelen.
På tavlen ved siden af magneterne er
Blooms taksonomi. Når tiltagene er fundet
og undervisningsforløbet eller aktionen
skal planlægges, hænger Blooms taksonomi som en hjælp til at definere gode
læringsmål til forløbet, som kan bruges,
når forløbet skal evalueres i sidste fase.

CD-ord/intowords

Læse- og
skrivevanskeligheder

Motivation

Min uddannelse

Læringsmål

Bevægelse

Klar til læring

Den røde tråd

Formål

Growth Mindset

Feedback

Skriftlighed

Hvordan virkede det,
vi planlagde?

Hvilke data har vi?

Hvem gør hvad?

Hvad har vi brug for af
hjælp? Ny viden, faglig
inspiration?

Hvad er vores læring
af forløbet?

Har vi teoretisk viden?

Hvad kan det være
tegn på?

Hvilke mål opstiller vi?

Er der kommet nye
udfordringer til?

Er data valid?

Hvilken viden har vi om
elevens læring?

Hvordan samler vi data
undervejs?

Hvad skal næste læringsproblem/fokus være?

Gennemgang af data?

Hvordan virker det,
vi gør?

Hvad skal vi gøre
fremadrettet?

Læringsproblem/fokus

Model viser flytbare magneter

Hvornår og hvordan
evalurer vi indsatsen?
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Møbler og booking
For at holde fokus på den reflekterende
dialog var bordet i midten af rummet
oprindeligt meget lille, så der ikke var
plads til, at teammedlemmerne tog deres
computer frem og begyndte at arbejde
på andre opgaver. Efter et stort ønske
fra de enkelte teams, er bordet dog i
mellemtiden skiftet ud med et lidt større.
Til gengæld er der tænkt over design, og
møblerne er holdt i et let udtryk, så der
stadig er god mobilitet i rummet.
Lokalet er forbeholdt skemalagt teamtid.
Derudover er det muligt at booke rummet
til andre møder.
Modeller
Modellerne på tavlerne er valgt med det
formål at give indsigt i, hvad arbejdet i
professionelle fællesskaber indebærer,
og for at sikre, at lærerne forholder sig
beskrivende, nysgerrigt og analyserende
overfor egen og andres praksis.
I modsætning til den del af teamsamarbejdet, hvor drift, koordination og planlægning fylder meget.
Læringscirklen med de fem faser er
et godt fundament for strukturen for
møderne, det er også den, som dagsorden
til møderne er bygget op om.
Karl Tomms spørgehjul fungerer som en
interviewguide, og det fastholder teamet
i den beskrivende og analyserende fase.
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Modellen hjælper teamet med at få stillet
de rigtige spørgsmål, så fokus bliver
grundigt belyst.
Modellen for reflekterende team giver
ligeledes mulighed for at afdække et
fokusområde eller problem, men det sker
gennem en proces, hvor teammedlemmerne har forskellige roller eller opgaver
og dermed understøttes til at forholde sig
lyttende til andres perspektiver. Modellen
har til hensigt at hjælpe fokuspersonen
med en problemstilling og afholdes i et
anerkendende og opbyggende sprog.
Den model vi i første omgang har valgt at
supplere med i rummet er Mette Molbæks
4 dimensioner. Modellen præsenterer fire
centrale indholdsdimensioner - den ramme
sættende, det relationelle, den didaktiske
og den organisatoriske. Modellen kan
bruges til at sikre, at man i analysen kommer omkring alle fire dimensioner og ikke
overser noget. Den kan også bruges til at
pege på muligheder og udfordringer i den
fase, hvor aktioner og tiltag planlægges.
Blooms taksonomi hænger i lokalet, fordi
den i en årerække har fulgt vores arbejde
med synlig læring. Det er den model, vi
oftest refererer til og bygger vores undervisningsforløb op omkring. Modellen
indeholder hjælpeverber, som kan være
med til at stilladsere undervisningen.
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På bagsiden af døren er teorien omkring
Growth og Fixed Mindset placeret. Mindsetteorien hjælper os med at se mulig
heder fremfor begrænsninger - både når
det gælder os selv og eleverne.
En præsentation af andre modeller sammen med dagsorden, en beskrivelse af
de fem bærende søjler i PLF og nogle
af skolens andre indsatser hænger i en
mappe i rummet, så de altid er tilgængelige.

Struktur
På Marienhoffskolen arbejder vi i årgangsteams og fagteams. Når et nyt team
konstitueres, skrives en kontrakt, hvor
teamets medlemmer afstemmer forventninger og normer for møderne, som sammenfattes og hænges op i rummet, så der
kan vendes tilbage til den i løbet af året.
I kontrakten forventes det, at der som et
minimum er taget stilling til de fem søjler
og formuleret nogle mål for samarbejdet,
ligeledes aftales det på første møde,
hvem der er strukturholder på møderne.

RAMMESÆTTENDE DIMENSION

RELATIONEL DIMENSION

– Hvilke regler er der på skolen, i teamet, hos den
enkelte lærer?
– Hvordan reagerer lærerne ved for eksempel uro
og overtrædelse af de fælles regler?
– Hvilke rutiner er der, herunder dagens og
lektionens opbygning?
– Hvilke konkrete metoder benytter lærerne – og
hvorfor disse?
– Hvordan indrettes lokalerne – og hvorfor?

– Hvordan er ledelsens og lærernes
kommunikation til og om eleverne?
– Hvordan møder den enkelte lærer eleven?
– Hvordan håndterer børn og voksne konflikter?
– Hvordan sikrer ledelse og lærere fokus på både
individet og fællesskabet / klassen som helhed?
– Hvordan samarbejder lærere, elever, forældre,
ledelse m.fl.?
– Hvordan skabes en demokratisk klassekultur
og dialogisk undervisning?
– Er hver enkelt lærer bevidst om egen ledelsesstil?

– Hvordan arbejder ledelse, lærere, pædagoger, elever, forældre, m.fl. med mål?
– Hvordan arbejder ledelse og lærere med
evaluering og feedback?
– Hvordan arbejder lærerne med elevernes egen
bevidsthed om deres læringsproces?
– Hvordan arbejder lærerne med undervisningsdifferentiering og holddannelse?
– Hvordan arbejder lærerne med varierende
undervisnings- og arbejdsformer?
– Hvordan understøtter undervisningen både
elevens kognitive og sociale læringsprocesser?

– Hvordan er og arbejdes der med skolens kultur,
strategier og praksis?
– Er ledelsen rammesættende i forhold til de
fælles opgaver?
– Har de ansatte på skolen et fælles sprog med
fokus på det, der virker?
– Har alle et ejerskab i forhold til opgaverne?
– Er der fora, hvor den dilemmafyldte hverdag
kan diskuteres, og der dermed kan skabes
fælles kultur og ståsted?
– Hvordan sikres videndeling mellem team på
skolen og på tværs af skolerne?
– Er kollegial sparring og supervision en del af
skolens kultur?

DIDAKTISK DIMENSION

ORGANISATORISK DIMENSION

Mette Molbæks 4 dimensioner
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Til møderne er en dagsorden, som følger
PLF-cirklen. Den fungerer som stillads
for mødet. Udover at være en punktvis
dagsorden er der også indbygget en
spørgeguide og en rollefordeling, så
man i starten kan læse sig til, hvad man
skal. Denne dagsorden er udarbejdet af
PLF-vejlederne. Den findes i yderligere to
udgaver, en som er uden spørgeguide og
dermed mindre detaljeret, og en ultrakort
grafisk udgave.
Møderne på årgangen er skemalagt og
afholdes hver uge. Møderne i fagteams
afholdes seks gange om året. Møderne
afholdes altid, selvom der måtte være
teammedlemmer, der er fraværende.

PLF Taksonomi på Marienhoffskolen
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Til at synliggøre udviklingen, fra et
teamsamarbejde til et professionelt
læringsfællesskab, har vejlederne lavet en
taksonomi, hvor PLF-rummet er skrevet
ind. Den skal hjælpe de enkelte teams på
vej. Taksonomien fortæller en udvikling
fra niveau 1, det første møde, hvor der
udarbejdes en kontrakt til niveau 5, hvor
teamet har opnået erfaringer med “Whats
in it for me”, og hvor teamet planlægger
og evaluerer dele af undervisningen
sammen.
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Hvorfor overhovedet lave et rum?
Teamkultur
I følge Edgar Scheins teori (Schein, 2014)
om organisationskultur består en kultur
af tre niveauer, som henviser til forskellige lag i organisationen: 1. Artefakter og
adfærd. 2. Værdier og normer. 3. Grundlæggende antagelser.
Vil man lykkes med at udvikle en kultur
gennem en forandringsproces, er det
især vigtigt at tage højde for det tredje
niveau, som drejer sig om grundlæggende
antagelser - altså organisationens kerne,
rutiner, normer, klima og stemning.
De grundlæggende antagelser på Marien
hoffskolen bærer præg af en høj grad
af deprivatisering, tillid, nysgerrighed,
omsorg, ordentlighed og en tro på, at vi
gør en forskel. Det er et godt fundament
til udvikling af teamsamarbejdet fra det
familiære samarbejde til det professionelle samarbejde.
Hvorfor er det nødvendigt
at ændre kulturen?
Teamsamarbejdet på Marienhoffskolen
har i mange år været en rutine og selv
følgelighed. Det har været rammesat,
så tid og struktur har været på plads.
Omdrejningspunktet på møderne har
været elevproblematikker, koordinering,
erfaringsudveksling og drift. Vi har haft
fokus på trivsel, og vi har også talt om
indhold og tematikker i undervisningen,
men vi ikke haft fokus på didaktik og
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været nysgerrige på egen og andres praksis, ej heller har vi været systematiske
omkring elevens læring. Vi har med andre
ord ikke været tæt på undervisningen.
Men hvis vi skal lykkes bedst med vores
vision om, at:
“…Marienhoffskolen er den skole, du
vælger for dit barn, når du ønsker, at
det skal udvikle sine sociale og faglige
kompetencer mest muligt. Marienhoffskolen vil opnå dette ved at favne alle
elever og drive skole af høj kvalitet.”
- så er det ikke længere nok med traditionelt teamsamarbejde; vi skal sætte vores
faglige kvalifikationer i spil og udvikle
praksis i fællesskab for at sikre kvaliteten
af undervisningen og dermed øge læringsudbyttet hos den enkelte elev. Vi er nødt
til at arbejde professionelt, hvis vi skal
lykkes med at drive skole for det brede
børnefællesskab.
Make it happen - kulturændring
Marienhoffskolens Vision med PLF har
fra starten været, at:
“Elevernes læring og trivsel er blevet et
fælles anliggende. Vi er oprigtigt nysgerrige på hinandens praksis og udvikling af
denne”.
Hvis vi ser på de fem søjler fra en ende af,
så er vi rigtigt langt. Vi har fundamentet
solidt på plads, vi har fokus på kerneopga-
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ven og beskrevet vores fælles værdier og
visioner. Vi er langt i forhold til samarbejde
og på vej i forhold til deprivatisering af
praksis og fokus på elevens læring. Vi har
derimod et godt stykke vej igen, når det
kommer til reflekterende dialoger.
PLF-rummet er en artefakt med artefakter i, og der er et særligt fokus på netop
den del af det professionelle lærings
fællesskab, som vi har svært ved - refleksion og analyse. Ved at synliggøre de
redskaber, som understøtter den del af
processen, og gøre dem tilgængelige
hele tiden, håber vi på en implementering
og ændring af kulturen fra det familiære
teamsamarbejde til det professionelle
teamsamarbejde, hvor undervisningen
forbedres, medarbejdernes læring øges
og elevernes læring øges.
Hvad får vi så ud af et PLF-rum?
Får vi så et professionelt læringsfællesskab af at have et fælles rum? Ikke
nødvendigvis. Man kan bruge rummet
uden at tage notits af de artefakter, som
er i rummet. Man kan også vælge bevidst
ikke at bruge dem. Der er også dem, som
synes, det skaber mere forvirring, end
det hjælper. Svaret er altså nej; rummet
er ingen garanti for, at teamsamarbejdet
ændrer sig til et professionelt lærings
fællesskab i den forstand, at det automatisk følger, at der arbejdes systematisk
med data, analyse og refleksion. Det, som
PLF-rummet kan, er, at det fordrer et
fælles sprog og et fokus på det, vi er
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samlet om. Det kræver vedholdenhed og
tid at ændre en kultur….
Til at imødekomme PLF-visionen:
“Elevernes læring og trivsel er blevet et
fælles anliggende. Vi er oprigtigt nysgerrige på hinandens praksis og udvikling af
denne”, tilbyder rummet fokus og facilitering, og det understøtter en teamdynamik,
hvor risikoen for, at et medlem er inaktivt,
er minimeret.
Håbet med rummet er, at lærerne lærer
systematikken i dagsordenen og tager
ejerskab for visionen.
Status
Status på rummet er, at de enkelte teams
er meget forskellige steder i forhold til
taksonomien. Ser man bort fra den faste
struktur med en dagsorden bygget op
omkring PLF-cirklen og med inddragelse
af rummet, sker der meget godt på
møderne. Der er kommet et større fokus
på egen og elevens læring. Der er en
erkendelse af, at kerneopgaven bliver
mere og mere kompleks, så vi er nødt til
at lægge alle ressourcer i en fælles pulje
for at højne kvaliteten af undervisningen
og skabe god trivsel for både elever og
det pædagogiske personale, men det
forgår sporadisk. Der ligger et kæmpe
potentiale i den struktur og systematik,
som møderne er bygget op om, og som
rummet faciliterer, der stadig ikke er fuldt
udnyttet.
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Mette Grünfeld Sørensen, viceskoleleder, Rønde Skole

En fortælling om, hvordan en konkret model bliver til samt, hvordan
arbejdet i professionelle læringsfællesskaber tilpasses en skole.
Her er Rønde Skoles historie om at koble PLF til skolens kultur
- at gøre PLF til ”vores model”, så det giver mening i praksis, når
vi arbejder med elevernes læring.

PLF 2.0 bliver startskuddet på Rønde
Skole. For hele personalet. Som opstart
vælger vi at invitere Niels Tange fra VIA
til at komme med et oplæg på skolen, om
”at arbejde datainformeret”. Hvordan kan
inddragelse af data konkret udvikle undervisningen? Han præsenterer for os, hvad
er god data, hvad er et godt læringsfokus,
og hvordan vi skal bruge det i vores fælles
læringsproces frem mod at kunne arbejde
som et professionelt læringsfællesskab.

Vi har en PLF-vejledergruppe, der fra
start tager ansvar for processen. De er
engagerede og gør det til et fælles projekt
at implementere professionelle læringsfællesskaber med personalet. Vi mærker
fra start, at det har en positiv betydning
for implementering af PLF.
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Data
Niels Tange definerer data som
registeret virkelighed. Vi skal
udfordre vores antagelser ved at
finde data, som fortæller os noget
om virkeligheden. Han kalder det
den brede data. Det kan fx være
elevprodukter, tests, samtaler,
observationer. Den gode data viser
standpunkt og progression samt
giver lærerne mulighed for vurdering
af elevens læring.
Læringsfokus
Et læringsfokus er et fokus om
elevernes læring i et dobbelt
læringsperspektiv, hvor læreren er
undersøgende på elevernes lærings-/
udviklingsudbytte, hvor det er
nødvendigt at komme tæt på sin
egen undervisning. Det handler om at
udvikle på undervisningen og dermed
øge elevernes læringsmuligheder.
Styrket samarbejdskultur
Før vi kan arbejde som et professionelt
læringsfællesskab med data og læringsfokus, får vi hurtigt øje på behovet for, at
struktur og organisering af møder skal
lægges fast som det første. Her bliver
ugentlige teammøder i indskoling og
mellemtrin skemalagt. I de ugentlige
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teammøder, bliver der lavet et fast rul med
klasseteam-, årgangsteam- og fagteammøder i dansk og matematik. Tanken bag
dette er at få alle teamsammensætninger
i spil, så fokus på elevernes læring og trivsel bliver set i forskellige sammenhænge.
Struktur og organisering kommer på
plads. Efterfølgende bliver Læringscirklen
og PLF’s fem søjler præsenteret på
skolens første workshop for hele per
sonalegruppen.
Ledelsen og PLF-vejlederne peger på, at
søjlen i de fem søjler, samarbejde, skal
styrkes. Vi skal blive bedre til at forma
lisere vores teamsamarbejde og dermed
skabe en styrket samarbejdskultur, hvor
formålet er at løfte elevernes læring
– i fællesskab. Men det kræver ikke bare
struktur men også rammesætning. Dette
bliver ført ind i vores taksonomi som
første udviklingspunkt, at alle team skal
arbejde med en dagsorden/læringscirklen.
Der skal være en dagsorden til alle møder
- og i første omgang årgangsteammøder,
hvorpå PLF bliver koblet.
Vi udvælger Niels Tanges dagsorden, som
han har udarbejdet i forbindelse med PLF.
Den ses også på næste side som Lærings
cirklen fra VIA.
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2. Møde (Fase 5)
Opfølgning

1.
Indsamle data

1. Møde (Fase 1-2-3)
Analyse og planlægning
2.
Fokuser og
analyser data

5.
Vurdering af
indsats og egne/
medarbejdernes
udvikling

4.
Individuel
afprøvning og
dataindsamling

3.
Vurdering af egne/
medarbejdernes
udfordringer og
valg af aktioner

Tidsfastsat periode (Fase 4)
Handlinger i praksis og dataopsamling

Dagsorden til PLF-møde om data
Formål: At vi, gennem analyse af
data med kolleger, bliver klogere på
børnenes udbytte af vores indsatser
og bruger denne viden til at forbedre
vores praksis.
Forberedelse: Dataholderen medbringer
fokus og data. Den data, der skal
analyseres, er mangfoldiggjort så alle
kan deltage.
1. Rammesætning (5-10 min):
Hvem gør hvad?
a. Rollefordeling: Hvem er dataholder,
mødeleder og referent? Tidsramme
aftales.
b. G
 ennemgå data: Dataholderen
gennemgår kort indsats, fokus og
data.

2. Analyser data (30 min):
Hvad fortæller data’en?
Hvilke dele af data’en kan være tegn
på hvad i forhold til fokus?
Hold fokus på hvad data’en siger,
frem for hvad vi antager.
Målet er, at vi bliver forstyrret af data.
Referent eller mødeleder noterer
løbende de enkelte pointer på et fælles
papir.
3. Vurdering (10 min):
Hvad har vi lært?
Hvad har analysen af data lært os om
fokus?
Hvad vil vi fremefter gøre anderledes?
Hvad vil vi fremefter fortsætte med?
Gennemgå evt. pointerne fra fælles
papir udfyldt under analysen.
Den enkelte noterer, hvad man vil gøre
anderledes og prøver af i praksis.
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Det viser sig hurtigt, at det giver mere
menig at lave vores egen model. Flere
teams giver udtryk for forvirring. Hvilken
model skal man bruge? PLF-vejlederne er
ret hurtige til at handle på det og vil gerne
ændre i modellen. De vil sammenkoble
dagsordenen og læringscirklen, og på den
måde bliver Røndemodellen til. Ved to
PLF-workshops bliver modellen præsenteret og ændret, så personalet har mulighed
for løbende at komme med input i forhold
til de erfaringer, de gør sig til teammøderne.
Ønsket er at skabe en visuel cirkulær
model, hvor det er tydeligt, hvilken rækkefølge man arbejder med, når der er et
læringsfokus. Med modellen ønsker vi at
fastholde processen med at udvælge et
læringsfokus og arbejdsgangen frem mod
handling. At vi dvæler mere i analysen,
inden vi går til handling. Som medarbejdere på en skole kræves det dagligt, at
man bruger sin professionelle dømmekraft, når det drejer sig om arbejdet med
det relationelle og den faglige undervisning. Derfor er det vigtigt med tid til
refleksion over praksis, men det er ikke
et mål i sig selv. Refleksionen skal give
anledning til nye prøve-handlinger i undervisningen, som kan vise sig at virke eller
ikke virke – og så må man afprøve nye
handlinger igen. Dette vil vi gerne, at vores
model medvirker til.
Vi drøfter undervejs, om vores model er en
dagsorden, da en dagsorden kan have for-
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skellige punkter fra møde til møde afhængig af indhold (inkl. praktisk planlægning),
hvorimod vores model kun arbejder med
læringsfokus. Derfor er Røndemodellen
ikke en dagsorden, men et redskab man
skal bruge i arbejdet med et læringsfokus.
Røndemodellen
Rammesætning: Her gives en kort præsentation af data. Læringsfokus kommer
man med til mødet, enten har man sit
eget eller man finder et fælles. Hvem
der er mødeleder, referent og tidsholder aftales forskelligt afhængig af team.
Nogle er faste, andre går på skift. Vi har
derfor valgt, at denne del står for sig selv
– og ikke er del af de fire cirkler.
Analyse af data: Vi ønsker at sætte særlig
fokus på analysedelen, da det som oftest
opleves, at være dér, at tiden kniber. Der
gribes for hurtigt til handling. Nysgerrigheden og refleksionen over praksis bliver
for hurtigt erstattet af handlingsforslag.
Vi vil gerne arbejde for, at analysen får den
rette fylde i arbejdet med data. Og med
den gode tankegang. Her benytter vi Carol
Dwecks teori om dynamisk tænkesæt
(Heckmann, 2016).
Handling: Prøvehandlinger. Konkrete
aftaler laves og afprøves.
Læringsfokus: Fortsat det samme
læringsfokus med nye prøvehandlinger
eller valg af et nyt.
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Her ses ændringen fra første model til
den nyeste model. Rammesætningen og
tidspunkterne for de forskellige cirkler
er de primære ændringer. Det er tydeligt
for os, at det er fleksibiliteten i at kunne
bruge modellen, der betyder mest for personalet. At det er et struktureret redskab i
vores PLF-arbejde.
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Strukturændring
Inde i år 1 oplever vi ret hurtigt, at udskolingen mangler at få skemalagt team
møder, hvilket udfordrer mødelogistikken.
Dette viser bare, at fundamentet i de fem
søljer er altafgørende for at få samarbejdet til at lykkes.
Når det ikke fungerer, skaber det forvirring og frustration i en praktisk hverdag,
hvor manglende teamsamarbejde ikke må
være årsagen til ikke at kunne løfte elevernes læring. Vi skal hjælpe hinanden med,
hvordan vi bedst lykkes med at styrke
kvaliteten i vores praksis.

Model 1

Efter det muliges kunst bliver årgangsteams skemalagt i udskolingen. Dette
viser sig dog heller ikke at være optimalt.
Det skal tænkes ind fra skoleårets start,
derfor bliver målet, at skemalægge teammøder i indskoling-mellemtrin-udskoling
fra skoleåret efter. Det gælder år 2.
Indskoling får teammøder skemalagt i
skemaet, hvor også klasse- eller årgangs
pædagogen deltager. Mellemtrin og
udskoling får et ugentligt teammøde,
hvor alle medarbejder tilknyttet klassen/
årgangen deltager, da mødet placeres
efter undervisningen.

Model 2

Men strukturen driller stadig. Det gælder
særligt mellemtrin og udskoling.
Rønde Skole har en organisering, hvor
flere lærere er på flere årgange og tilmed
flere afdelinger. Det vanskeliggør alles
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tilstedeværelse ved alle teammøder på de
årgange, de er tilknyttet. Det føles enormt
frustrerende for personalet, da teammøder bruges aktivt og har stor betydning
for faglige og pædagogiske drøftelser om
klasse og elever. Vi oplever, at alle meget
gerne vil teamsamarbejdet og får stort
udbytte af fælles tid sammen.

Men når der bliver talt om professionelle
læringsfællesskaber, får det en anden
klang. I personalerummet kan der ofte
falde kommentarer i retning af, hvorfor
skal vi PLF’e? Skal vi PLF’e nu? Hvad er
PLF egentlig? Dette oplever vi som et
paradoks, når vi ellers ser stor velvilje og
motivation til samarbejdet.

Vi drøfter løbende den gode løsning, og vi
skal nok finde den. Mødeplanlægningen
for resten af dette skoleår er på plads,
men vi er meget opsøgende på de gode
mødestrukturer, som skal nå at tænkes
ind i næste skoleårs planlægning.

Vi bruger denne rapport som afsæt til at
lave en midtvejsevaluering på skolen. Vi
ønsker at sætte fokus på hvordan teamsamarbejdet skal defineres på Rønde
Skole. Vi ønsker ikke længere, at forklare
hvorfor vi skal PLF’e?

Ét er mødestrukturen, noget andet er
motivationen og meningen med sam
arbejdet.

At vi skal arbejde i fællesskaber, at vi skal
arbejde med læringsfokus og data, at
eleverne skal blive dygtigere er ikke til diskussion, men hvordan vi arbejder i fællesskaber, hvordan vi sætter fokus på læring,
skal vi diskutere. Og vi skal have alle med.
Derfor giver rapporten anledning til drøftelser i vejledergruppen om, at vi skal give
rum til meningsskabelse og motivation
blandt personalet.

Meningsskabelse
PLF 2.0 har uddannet et antal vejledere
på hver skole, som skal hjælpe med at
implementere professionelle lærings
fællesskaber i Syddjurs Kommune. Midtvejs har Rambøll udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som skal give os
en indikator for, hvor langt vi er med
implementeringen.
Rapporten fortæller os på Rønde Skole, at
personalet ønsker det gode samarbejde.
Svarene bekræfter vores tese om, at medarbejdere ser det meningsfulgt at være i
en fælles læringskultur og, at de har høje
forventninger til hinanden i teamsam
arbejdet, når det gælder elevernes læring.

Vi bliver inspireret af Louise Klinge og
hendes anvendelse af selvbestemmelses
teori. Selvbestemmelsesteorien af
psykologerne Edward Deci og Richard
Ryan bygger på den antagelse, at alle
mennesker er født med en iboende interesse for at dygtiggøre sig i, være nysgerrige på og lære aktiviteter, hvilket fører
til en naturlig udvikling og vækst (Klinge,
2016). Denne iboende interesse er indre
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motivation (som modsætning til ydre
motivation), og som understøttes af
selvbestemmelsesteoriens tre elementer.
Disse er, at mennesket har tre grundlæggende behov, som fungerer som en slags
næring for den indre motivation. Behovene er kompetence, selvbestemmelse og
samhørighed (Nosrati & Wæge, 2018). Vi
vælger særligt at have interesse i selv
bestemmelse og samhørighed.
Selvbestemmelse
Med selvbestemmelse menes, at man
handler ud fra egne interesser, mål og
værdier. Man har ikke selv valgt opgaven.
Dette er et krav og på denne måde udfordres ens selvbestemmelse. Derfor bliver
det vigtigt at facilitere PLF, så det giver
plads til selvbestemmelse hos personalet.
Hvis man er med til at forklare, diskutere
og begrunde valget af strategier i opgaveløsningen, vil det give en større følelse af
selvbestemmelse. Det handler bl.a. om, at
man delagtiggøres i nogle afgørelser og
vurderinger.
Samhørighed
Et andet begreb i selvbestemmelses
teorien er samhørighed. Det handler
om følelsen af at være en del af et trygt
fællesskab, hvor man har en god relation
til hinanden og ledelsen. Her drejer det sig
særligt om at have tillid til sine kolleger og
ledelse, når samarbejdet kræver, at man
lægger sin undervisning frem til fælles
drøftelse.

Med denne viden planlægger vi en midtvejs-stop-op-workshop med overskriften: Hvordan opkvalificerer vi pædagogisk udvikling i vores teamsamarbejde?
Vi fremhæver den positive motivation
for samarbejdet, og når vi spørger ud i
personalet, hvad motiverer dig i dit professionelle teamsamarbejde, kommer
der mange gode og konstruktive tilbage
meldinger, som fortæller os, at vores
skærpede fokus på det gode samarbejde
er den rigtige beslutning.
Citater fra workshop:
Hvad motiverer dig i dit professionelle
teamsamarbejde?
”Når vi drøfter undervisning helt
konkret fx en opgaveformulering eller
en elevs opgave”
”Når et møde bliver til konkret
handling”
”Når vi kan få formuleret tingene vi
snakker om præcist - konkret opgave
der munder ud i et konkret tiltag”
”Fælles planlægning og fælles
værdigrundlag”
”At man ikke står alene med
problemstillingerne”
”Positiv tilgang”
”Få et nuanceret billede af eleven fra
forskellige arenaer”
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Vi går fra denne midt-vejs-stop-op
workshop med en re-definition af vores
samarbejde. Udover vores arbejde med

Røndemodellen, har vi ”modelleret” os
frem til denne model. PLF ser nu sådan ud
på Rønde Skole.

Mål
Elevernes læring og trivsel

15 min
Praktik

Teamsamarbejde

45 min
Pædagogisk udvikling
Didaktisk udvikling
Faglig udvikling

Læringsfokus

PLF på Rønde skole

Vi arbejder som professionelle læringsfællesskaber, hvor vi arbejder datainformeret.
Det nye er, at vi ikke længere har møder,
der hedder PLF-møder. Alle vores møder
er teammøder, hvor vi arbejder med fokus
på faglig udvikling, didaktisk udvikling og
pædagogisk udvikling. Læringsfokusset
definerer udviklingspotentialet.
I Røndemodellen følger vi en arbejdsgang,
og analysedelen bliver vores værktøjskasse.

Røndemodellen

Den rigtige model på Rønde Skole
Kigger vi på vores taksonomi og ser
tilbage på vores ønske om at styrke
samarbejdskulturen, både formelt og
meningsmæssigt, har vi flyttet os meget.
Vores læringsfællesskab er professionelt.
Det ser vi tydeligt ved sidste workshop,
hvor Karl Tomms spørgeteknik bliver
introduceret. Alle er engagerede og
ønsker at opkvalificere det gode teamsamarbejde.

VIA University College

Implementering af professionelle læringsfællesskaber kræver, at ledelsen vælger
en retning at gå, går forrest og fastholder
processen. Samtidig skal medarbejdere
mærke, at de bliver inddraget og hørt. At
vi i fællesskab justerer og tilpasser det til
vores arbejdsplads. Det lytter vi til og det
bliver et vendepunkt i vores implementering af PLF.

Model 3

39

Vores model er ved at finde sin plads.
Workshopsene begynder at tage form
som arbejdsmøder, hvor nye redskaber ind
i samarbejdet præsenteres. Røndemodellen er rammen om vores arbejdsproces.
Røndemodellen giver os mulighed for at
tilføje arbejdsredskaber i analysedelen. Jo
flere værktøjer, der kan hives op af værktøjskassen i analysen, jo bedre bliver vi til
at kvalificere vores arbejde med elevernes
læring. Det nyeste værktøj er Karls Tomms
spørgeredskaber.
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Samarbejdet er til for at blive, og til at
blive udfordret i. Det skal vi hjælpe hin
anden med, og vi er rigtig godt på vej. Det
drejer sig om elevers læring – og det gør
dem glade, når det lykkes.
Professionelle læringsfællesskaber er en
kulturændring og for at lykkes med denne
kulturændring, har vi på Rønde Skole
skabt vores egen model, så det giver
mening i praksis, når vi arbejder med
elevernes læring.
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Fagligt samarbejde,
der lykkes og eleverne
er glade for det.

VIA University College
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Tegninger skaber
overblik på
Molsskolen
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Bjarne Fald Hansen, Rikke Høgholm Pedersen, Rikke Larsen og Kasper Østvig Nissen,
PLF-vejlederteamet på Molsskolen.

Artiklen hævder, at skitser og visualiseringer om PLF kan højne
den fælles forståelse og det fælles overblik for skolens personale,
så de kan placere sig selv og hinanden i skolens lokale kontekst.

Al begyndelse er svær, og udviklingstiltag
i skolen er ingen undtagelse. Implementering er en kompleks disciplin, og at lave
forandringer og understøtte forandringsprocesser kræver blandt andet vedholden
hed og tålmodighed, men måske kan
vi hjælpe os selv og hinanden på vej og
gøre vejen lettere at gå ved hjælp af gode
modeller og visualiseringer.
Der er så mange ord i verden. Også - og
måske især - i lærer- og pædagogkredse.
Der er så meget snak, der er så meget
tale, hvor vi bruger ord og sætninger og
sprog verbalt. Også i regi af professionelle
læringsfællesskaber er det overvældende.

Faglige begreber, ny viden, processer,
ideer formidles med ord og ofte verbalt
- understøttet af ord på et lærred, hvor
de obligatoriske PowerPoint-præsentationer supplerer med flere ord og måske
en enkelt illustration i ny og næ. Men kan
vi rumme det? Kan vi huske det? Kan vi
begribe det og koble os på en proces,
hvor vi bliver bedt om at forholde os til og
anvende nye ord, begreber og metoder?
Professionelle læringsfællesskaber
på Mols
Som mange andre skoler har Molsskolens
ledelse og vejlederteam gjort sig tanker
om, hvordan vi kan understøtte, at det
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pædagogiske personale bedst muligt
arbejder i og som professionelle læringsfællesskaber. Undervejs har vi mødt - og
vi møder vi fortsat - velvillighed hos
vores kolleger, når PLF-tanker, værktøjer
og begreber er blevet introduceret på
workshops og i hverdagen. Alligevel har vi
vejledere haft en fornemmelse af, at det
ikke var alle kolleger, som var helt med
på, hvad samarbejdende professionelle
læringsfællesskaber stod for, hvor vi var i
processen, og hvor vi skulle hen.
Med det afsæt ønskede vi at lave en
tegning, for at tale os ind i hinandens
forståelse af PLF, for at få en fælles reference og et fælles overblik. En efterfølgende brainstorm i vejlederteamet satte
Rikke i gang med at tegne et udkast af
PLF-situationen på Molsskolen. Resul
tatet blev flere tegninger, som er gengivet
på højre side.
Vejlederne bliver klogere
Udgangspunktet for at anvende tegninger har været, at vejlederne spurgte sig
selv: Hvordan kan vi formidle PLF og den
tilhørende værktøjskasse, så alle kolleger
kan koble sig til PLF og sætte det ind i
Molsskolens kontekst?
Derefter gik vejlederteamet i gang med
at generere ideer til tegning 1. En tegning
som vi besluttede at bygge op omkring
en vej, som Molsskolens personale går på
sammen. Vi er på vej et sted hen, og i den
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forbindelse har vi en række værktøjer og
teorier at hive i og ind på vejen, når vi skal
arbejde med det tredelte mål, som vi har
sat op for PLF på Molsskolen:
1. refleksion over praksis
2. øget læring og trivsel
3. udvikle den kollektive dømmekraft
En idé afføder flere ideer, og kreativiteten
fik frit løb, og vejlederteamet smed sten
ind på vejen. Sten som repræsenterer de
udfordringer, der er i en etableringsfase.
Udfordringer som kunne være helt konkrete anvendelsesudfordringer, eksempelvis at tage læringscirklen eller Karl Tomm
i anvendelse. Men stenene repræsenterer
også praksisudfordringer, som personalet
møder i deres daglige arbejde. For eksempel at noget akut opstår omkring en elev,
at der er mangel på tid til hele opgave
porteføljen og meget mere.
På tegning 1 har vi lagt forskellige værk
tøjer ind langs med og på vejen. Her finder
man blandt andet Karl Tomms spørgehjul, Kotter er repræsenteret med en
8.-punkts implementeringsguide, Argyris’
dobbelt-loop inviterer til at udfordre de
grundlæggende antagelser, og de tre
refleksionsniveauer er repræsenteret ved
helikopter-forlystelsen. Sidstnævnte forklares yderligere længere nede i artiklen.
Hele processen omkring tegningernes
tilblivelse gav os vejledere et bedre over-

Tegning 1: Vejen, som vi sammen går på, er fyldt med muligheder og udfordringer.
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blik over, hvilke elementer vi ønskede at
anvende i etableringsfasen, og i forbindelse med skolestart skulle vi fremlægge
tegningerne på et personalemøde. Og
kollegerne på Molsskolen kommenterede tegningerne positivt for at skabe et
nødvendigt overblik og pege i en retning,
som kollektivet går på. Oplevelsen med
tegningerne er, at vi ikke er alene, men at
vi følges ad i bestræbelserne på at nå de
tre mål.
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Hvis ikke jeg havde haft
de tegninger at koble den
viden, jeg fik, til, ville jeg
have glemt det meste. Med
den visuelle støtte husker
jeg det bedre.
Camilla Holm, Lærer Molsskolen

Tegning 2: Det meste af arbejdet i skolen foregår i handlingens domæne, men det er
væsentligt, at kolleger sammen kommer op i de højere luftlag for at kigge på deres egen
og andres praksis.
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Helikoptere ændrer perspektiv
Helikopterforlystelsen på tegning 2 er et
forsøg på at fremhæve et meget væsentligt element - måske hele essensen i
arbejdet med at blive et professionelt
læringsfællesskab. Mange kolleger efterspørger tid til fordybelse, tid til refleksion,
og kollegiet oplever, at det bliver sværere
og sværere at afsætte tid dertil.
Tegningen illustrerer en klassisk helikopterforlystelse for børn, hvor man skal forestille sig, at hver eneste kollega sidder i en
helikopter, hvori der er monteret en slags
løfte- eller styrestang, som kollegaen kan
trække i, når eller hvis det er påkrævet.
Alle helikoptere sidder fast på den midterakse, der får det hele til at køre rundt. Den
aksel er her navngivet med et PLF, men
den repræsenterer også, at Molsskolens
samlede medarbejderstab er koblet sammen i et professionelt læringsfællesskab
påvirket af den kultur, der er til stede på
Molsskolen.
Pointen med helikopter-metaforen er, at
vi som pædagogisk personale på Molsskolen oftest befinder os i handlingens
eller produktionens domæne, hvor det
forventes, at det pædagogiske personale beslutter, handler og producerer
resultater uden for meget slinger i valsen
- eleverne skal undervises, skolehjulet
skal køre rundt. Det er naturligt, at det er
sådan, men hvis vi vil udvikle os som kollegie, hvis vi vil arbejde med de mål, som
vi har stillet op foran os, skal personalet

trække i løftestangen, så vi sammen kan
bevæge os op i refleksionens domæne.
Udfordringen består i at få kollegerne til at
trække i løftestangen på samme tid. Det
nytter ikke noget, at der sidder to kolleger
og hiver hårdt i løftestangen og dermed
befinder sig i refleksionens domæne i et
hjørne af skolen, hvis det er påkrævet at
alle kollegerne på en årgang skal deltage.
Vi har anvendt tegningen og metaforikken
i forskellige sammenhænge. I den første
tid, hvor vi alle er afsøgende og vakler en
smule med at forstå og begribe de forskellige domæner, har vi skabt situationer,
hvor vi vejledere har hjulpet vores kolleger
med at trække i løftestangen. For eksempel i forbindelse med tilrettelæggelsen
af processer for hele personalet, hvor vi
blandt andet har iscenesat Karl Tomms
spørgeguide og har arbejdet refleksivt
med teamsamarbejdet.

Med helikopter-tegningen
bliver det meget tydeligt
for mig, hvor jeg skal
placere mig. På den måde
er tegningen et stillads
for mig, ligesom når vi
stilladserer for eleverne, og
det fungerer rigtig godt for
mig.
Camilla Holm, Lærer Molsskolen
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Implementeringsproces foregår
på flere niveauer
På baggrund af positive erfaringer med
tegning 1 og 2 blev vejlederteamet enige
om, at ikke kun PLF-projektet med tilhørende værktøjskasse skulle foreviges
visuelt. Også implementeringsprocessen
for PLF skulle tegnes, fordi vi dermed
klarere kunne formidle de mange niveauer,
som implementeringen af professionelle
læringsfællesskaber består af - heraf
tegning 3.

Den gule streg er skoleniveauet, hvor hele
kollegiet er sammen om workshops, som
skal øge personalets viden om PLF og den
værktøjskasse, som vi i fællesskab er i
gang med at etablere.

Tegningen skulle gerne tale for sig selv,
men ideen var at skabe et kollegialt overblik, så vores kolleger kan se, hvilke planer
vi arbejder på. Den røde streg repræsenterer de tre PLF-teams arbejde, hvor
mødeaktiviteten veksler mellem PLF-møder og mere traditionelle praksis- eller
driftsmøder - på Molsskolen kalder vi dem
trinmøder.

Overblikket skal genskabes i ny og næ
Tegningerne er alle gode at tage frem,
når vi starter fællesmøder, workshops og
lignende op. Tegning 1 er særligt velegnet til at vække en fælles hukommelse og
erindring, til at tænde op under en fælles
forforståelse, så vi alle er med på, hvad vi
er rundet af, og hvad vi skal i gang med i
forhold til professionelle læringsfællesskaber.

Det blå niveau er vejlederuddannelsen,
som fremhæver det væsentlige i, at der
er vejledere, der bærer ny viden ind på
skolen. Ny viden, som vi i fællesskab har
ansvaret for at tage i anvendelse, når det
giver mening.

Tegning 3: “Billeder kan hjælpe med til at få styr på det komplekse og samtidig være med
til at give retning, og det havde vi alle på Molsskolen brug for.” Rikke Larsen, Molsskolen.

VIA University College

Oversigten på tegning 3 giver til stadighed et godt overblik for hele kollektivet.
At gennemføre forandringsprocesser kræver som tidligere nævnt vedholdenhed og
tålmodighed. Samtidig er det også vigtigt
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at sikre gennemsigtighed, overskuelighed
og et fælles sprog, hvis det brede ejerskab
skal indfinde sig. Det er i denne kontekst,
vi anvender vores egne tegninger til at
understøtte arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber.

Hvad er det billeder kan?
-	Billeder kan konkretisere og begribe det, som måske er mere eller mindre
ubegribeligt.
- Billeder kan være med til at gøre det usynlige synligt.
- Billeder får os til at se helheder dannet af enkeltdele
-	Billeder kan forstås som visuelle notater, der kan få os til at få et fælles
udgangspunkt og fælles forståelse.
-	Billeder i en skolemæssig kontekst kan være med til at stilladsere det kollaborative
arbejde for den enkelte og hele teamet.
-	Billeder kan konsolidere narrativet og skabe et klarere billede af Molsskolens
virkelighed.

Tegningerne er skabt af Rikke Larsen
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- et fælles afsæt
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Ingeborg Sørensen, lærer og læse- og PLF-vejleder, Rikke Bøgely-Fisker, lærer og
matematik- og PLF-vejleder og Ulla Brun Jensen, lærer og engelsk-, lærings- og PLF-vejleder,
Mørke skole

I denne artikel beskriver vi vores erfaringer og overvejelser over,
hvordan vi på Mørke skole har anvendt et fysisk artefakt i form af et
handout til at understøtte implementeringen af det daglige arbejde
med PLF, og således at alle involverede parter er klar over formål,
rammer, struktur og indhold.

Teamkultur og deprivatisering
Inden Syddjurs Kommunes implementering af PLF 2.0 havde Mørke Skole fra
2008-10 været tilknyttet et projekt om LP
med inspiration fra Norge. I arbejdet med
LP-modellen blev der etableret et tæt
samarbejde mellem lærere og pædagoger
på tværs af klasser og årgange og grundlagt et fælles sprog omkring læringsmiljø
og pædagogisk analyse af hverdagsproblematikker. Der blev åbnet op for en

deprivatisering af praksis, og personalegruppen fik opøvet kompetencer i at
analysere, reflektere og evaluere i fællesskab. Selve LP-projektet strakte sig over
to år, men i praksis har skolen siden
bibeholdt arbejdsmønsteret.
Med disse positive erfaringer i bagagen
havde Mørke Skole et godt udgangspunkt
for at prøve kræfter med Syddjurs
Kommunes store satsning med PLF 2.0.
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Overgangen til PLF
I PLF-implementeringens opstart var
det vigtigt for implementeringsgruppen,
som bestod af ledelsen og PLF-vej
lederne, at formidle baggrunden for PLF,
rammer samt strukturen for PLF-arbejdet på Mørke skole. Vi havde en ide om,
at udover mundtlige præsentationer på
personalemøder, ville et fysisk artefakt
i form af et handout være en måde at
samle og gøre vores hensigter med PLF
2.0 tydelige og tilgængelige for vores
kollegaer. Handoutet skulle med andre ord
være Mørke skoles samlede aftalepapir og
afsæt ind i arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber.

Professionelt

Lærings

Fællesskab

Professionelt LæringsFællesskab PLF
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Vi var bevidste om, at det var vigtigt, at
ledelsen og PLF-vejlederne var ”gennemsigtige” i forhold til deres viden, overvejelser og intentioner med implementeringen
af PLF. Klare forventninger og gennemsigtighed kan påvirke medarbejdernes tillid til
ledelsen, vejlederne og processen og føre
til at de kobler sig på projektet.
Handout – konteksten for formål, rammer
og struktur
Handoutet indledes med en nedbrydning
af, hvad forkortelsen PLF dækker over,
samt en understregning af PLF-arbejdets
formål: At fremme elevernes læring gennem lærere og pædagogers fælles læring
(Albrechtsen, 2013). Dernæst følger en
beskrivelse af organiseringen og rammerne for PLF-arbejdet. Endelig har vi
udvalgt 3 modeller, som skulle danne et
fælles teoretisk afsæt for PLF på Mørke
skole. De 3 valgte modeller er lærings
cirklen, da denne giver et bud på, hvilken
metodik og cirkulær proces der arbejdes
med i PLF. Dernæst en model over data
triangulering. Denne er valgt både for
at understrege vigtigheden af, at der inddrages data til PLF-møderne, samt at give
inspiration til, hvilke forskellige typer af
data der kan anvendes. Den sidste model,
vi har inddraget, er Thomas Albrectsens
model over ”De fem søjler i et professionelt læringsfællesskab”, da denne
fremhæver de fem centrale kendetegn,
der skal være til stede, for at man kan
kalde teamsamarbejdet for et professionelt læringsfællesskab. Thomas Albrect-

VIA University College

sen understreger desuden vigtigheden af
skolens strukturelle betingelser, som bl.a.
tid til at mødes, fysisk nærhed mv. samt
menneskelige ressourcer i skolen som
essentielle for, at PLF lykkes (Albrechtsen
2013). Dette strukturelle forudsætningsniveau har vi søgt at imødekomme ved at
inddele PLF-møderne i en særlig struktur
med tre forskellige mødetyper.
Undervisning – et fælles anliggende
EVA-rapporten ”Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen”
udpeger tre temaer, som er særlig vigtige
at fokusere på i arbejdet med at udvikle
professionelle læringsfællesskaber (EVA
2018). I vores PLF-struktur og handout
har vi prøvet at imødekomme tema 1,
som handler om at undervisningen er et
fælles anliggende, der er kendetegnet ved
didaktisk refleksion, åben praksis og forpligtende aftaler. Når dette skal udføres i
praksis, kan der opstå en række udfordringer, nemlig at praktiske og logistiske forhold omkring drift kommer til at fylde for
meget til møderne, at der kommer et stort
fokus på at håndtere aktuelle udfordringer
f.eks. klassetrivsel og enkelt elever, samt
at de didaktiske refleksioner ikke kommer
tæt nok på undervisningen.
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3 mødetyper i et 4 ugers rul
For at imødekomme disse udfordringer
på teammøder med, at brandslukning,
logistik og drift skubber didaktisk refleksion ud, har vi inddelt vores PLF møder i
tre mødetyper:
Mødetype 1: Praktisk / drift med det formål, at lærere og pædagoger i samarbejde
planlægger, koordinerer, uddelegerer
f.eks. forældremøder, pladser i klassen,
kalenderoverblik, skolehjemsamarbejde
mv.
Mødetype 2: Fælles planlægning med det
formål, at lærere og pædagoger i fællesskab har fokus på elevernes individuelle
læring og klassens læring. Man kan f.eks.
planlægge holddeling, materialevalg,
fælles fokuspunkter i klasserne, emner
på tværs af fagene eller faglærerne kan
sætte sig sammen og udvikle forløb med
afsæt i data om eleverne og klassens
læring.
Mødetype 3: Datamøde med det formål
at udvikle og forbedre undervisning og
trivsel for klassen eller for enkelt elever.
Det kan f.eks. være arbejde med klasse
trivsel med afsæt i trivselsrapporten,
elevpræstationer og deres progression,
arbejde med klasseledelse mv. Her skal
arbejdes med udgangspunkt i data.
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Mødetyper – fire-ugers-periode
Uge:

1

2

3

4

Type:

1

2

3

2

Mødetype 1
Praktisk/drift

Mødetype 2
Fagligt

Mødetype 3
Fagligt

Deltagere:
Alle fra årgangsteamet
– herunder også eventuelle
pædagoger fra SFO.

Deltagere:
Alle lærere i årgangsteamet
– først samlet, herefter
eventuelt fag- eller klasseopdelt.

Deltagere:
Alle lærere i årgangs
teamet, samt pædagoger
der varetager under
støttende undervisning.

Tovholder:
Evt. turnus i teamet

Tovholder:
Evt. turnus i teamet

Tovholder:
PLF-vejleder

Formål:
At lærere og pædagoger
i samarbejde
- Planlægger
- Koordinerer
- Uddelegerer
- ”Hvem gør hvad?”

Formål:
-	Elevernes individuelle
læring.
- Klassens læring

Formål:
-	Udvikling og forbedring
af undervisning og trivsel
for klassen eller enkelt
elever

DRIFT

FÆLLES PLANLÆGNING

DATAMØDE

Eksempler kunne være:
-	Planlægning af
forældremøder
- Skole-hjem samtaler
- Pladser i klassen
- Kalenderoverblik

Eksempler kunne være:
-	Planlægning af
undervisningen
- Holddeling
- Materialevalg
-	Fælles fokuspunkter i
klasserne/på årgangene

Eksempler kunne være:
-	Arbejde med klasse
ledelse
-	Ting der ikke kører som
forventet.
- Elevpræstationer
- Trivsel
Data:
Der arbejdes med
udgangspunkt i data

VIA University College

Som det fremgår af illustrationen, op
træder mødetype 2 hyppigere end mødetype 1 og 3. Det skyldes, at vi har ønsket
at sætte ekstra fokus på samarbejdet
omkring udvikling af undervisning og
dermed at didaktiske refleksioner kommer
helt tæt på vores undervisningspraksis.
Derfor giver vi mere tid til denne typer
møder, som handler om fælles planlægning af undervisning.
Data, data, data
Ud over denne opdeling af mødetyper
har vi også både i vores handout og
på workshops, som vi har afholdt for
personalegruppen, haft et stort fokus
på arbejdet med data. Hvad er data, hvordan bliver teamene dygtige til at udvælge
relevant data, hvordan analyseres data
samt hvordan evalueres data? I vores
mødetyper har vi særligt lagt vægt på, at
data skulle anvendes i mødetype 2 og 3.
Det vil sige mødetyper, hvor elevernes
læring og udvikling af undervisning er i
fokus.
Hvordan blev PLF 2.0 modtaget?
Cirka et halvt år inde i arbejdet med
PLF-samarbejdet interviewede vi vores
teams omkring deres foreløbige PLFsamarbejde. Vi var særligt nysgerrige
på, hvordan teamene oplevede PLFsamarbejdet, hvordan de tre mødetyper
blev anvendt, samt hvordan teamene
arbejdede med data.
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Gennem interviewene fik vi viden om, at
alle teams havde afholdt alle mødetyper,
de havde været gode til at indsamle forskellige typer data og prøvet at analysere
på dem. De fleste teams syntes, at det
var udfordrende at skelne mellem de tre
mødetyper.
Interviewrækken førte til revidering af
handoutet, så det blev endnu mere tydeligt, hvad mødetyperne indebar. Derudover fastholdt vi fælles fokus på data på
2. skoleworkshop, hvor vi arbejdede med,
hvordan vi kunne arbejde med dags
ordensskabeloner og analysemodeller for
data. PLF-vejlederne tilbød desuden at
facilitere et mødetype 3 i alle PLF-teams.
Overvejelser og perspektiver
I vores fælles refleksioner og drøftelser
omkring implementeringen af PLF Syddjurs 2.0 har vi efterfølgende diskuteret,
om vi har været tydelige nok i forhold til
formål og gennemsigtighed for PLF-samarbejdet, således at vores kollegaer har
koblet sig på projektet og følt ejerskab
overfor det? I forlængelse heraf har vi
oplevet, at handoutet og de tre mødetyper
for nogle kollegaer har været et redskab,
de har kunnet læne sig ind i, mens det
måske for andre har være oplevet som
en rød klud med rammer og strukturer
udtænkt af andre, som de ikke har kunnet
se ind i deres praksis for teamsamarbejde.
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Disse refleksioner hænger sammen med
tema 3 fra EVA-rapporten, som handler
om tydelig ledelse og klare prioriteringer.
I handoutet er ledelsens intentioner,
forventninger og rammesætning for,
hvordan PLF-samarbejdet udføres tydeligt beskrevet. Udfordringen heri kan ligge
i, at medarbejderne føler det som endnu
en ting, de skal, uden de ser værdi og
mening i det. Dette er et væsentligt fokus
i vores overvejelser omkring, hvordan
PLF-samarbejdet og den fortsatte implementeringsproces skal tilrettelægges.
Det er vigtigt, at handoutet samt rammer
og strukturer forsat er til forhandling og
i udvikling gennem en gensidig proces
mellem ledelsen, PLF-vejledere og øvrige
medarbejdere.
Ændring af møderækken – det vigtige
strukturelle fundament
I overgangen til år 2 i arbejdet med PLF
er det blevet besluttet, at der skal laves
ændringer i, hvordan vi afholder PLFmøder. En del lærere sidder med i flere
klasseteams, så for at lette lidt på deres
mødeaktivitet, har vi ændret til, at hver
årgang skal afholde mødetype 3 - datamøder - hver anden uge, hvor alle årgangens lærere og pædagoger deltager.
Mødetype 1 og 2 planlægges af de lærere
og pædagoger, der skal deltage, og mødetidspunkterne lægges i kalenderen. En
gang om ugen mødes klassens primær
lærere og holder driftsmøder, og den faglige planlægning aftales også mellem de
lærere og pædagoger, der skal deltage.
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Kickstartsmøder og det videre forløb
I løbet af de første måneder af skoleåret
19/20 har vi som PLF-vejledere deltaget i
et datamøde på alle årgange. Der er blevet
taget puls på de enkelte teams - hvad
virker, hvad udfordrer, hvilke aftaler fremadrettet skal på plads? Vejlederne vil gøre
sig mere synlige for teamene og tilbyde
vejledning og facilitering, herunder hvilke
dagsordner man kan anvende, hvordan
man analyserer data samt hvilke data
typer, der relevant kan komme i brug.
Alle teams er kommet i gang med at
afholde møderne, men der er stor
forskel på, hvor meget der bliver set på
at fremme elevernes læring. Vores rolle
som ressourcepersoner bliver dermed
at understøtte det lærende samarbejde
ind det enkelte team.
Ud fra vores erfaringer med handout,
mødetyper og viden fra kickstartsmøder
har PLF-vejledere sammen med ledelse
drøftet, hvorledes vi fortsat udvikler
arbejdet med PLF. Vores oplevelse er, at
handoutet i opstartsfasen har været et
brugbart redskab som fælles teoretisk
afsæt og til at skabe overblik, men
mangler konkrete arbejdsredskaber.
Det er derfor vigtigt nu at supplere med
yderligere visuelle artefakter. Det kunne
være en opslagstavle og PLF-mapper til
de enkelte teams, med dagsordenstyper,
analysemodeller, spørgeguides m.m. for
på den måde at synliggøre og markere
næste skridt, og at vi i fællesskab er i
gang med at skabe en PLF-kultur.

VIA University College
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Mental opbakning
eller praktiske
gøremål
- PLF som lighedsskabende faktor
i lærer- og pædagogsamarbejdet
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Camilla Kvist Meldgaard, uddannet pædagog og PLF-vejleder og Ninna Rath,
uddannet pædagog, børnehaveklasseleder og PLF-vejleder, Rosmus Skole

“Hvad skal læreren gøre uden pædagogen? Vi tager os af de ting,
der ellers ville sejle.”
Ovenstående citat er fra en pædagog, vi har interviewet i forbindelse
med arbejdet med PLF på Rosmus Skole.
Citatet er sagt med et glimt i øjet, men
belyser ud fra vores tolkning ganske
godt, hvordan pædagog og lærer ser sig
afhængige af hinandens kompetencer i
hverdagens praksis i folkeskolen. Lærerens ansvars- og arbejdsområder beror på
didaktiske overvejelser, hvor det kan være
vanskeligt for pædagoger at konkretisere
deres indsatser. Disse er mangeartede og
omhandler ofte abstrakte begreber som
trivsel og relationer.
Nærværende artikel er blevet til i et samarbejde mellem to pædagoger, der har
været nysgerrige på, hvordan et systematisk arbejde med PLF kan bidrage til

at kvalificere teamsamarbejdet mellem
lærere og pædagoger på Rosmus Skole.
Artiklens fokus hviler på, hvad vi har gjort
i praksis i forhold til, at implementere PLF
som kulturændrende faktor på Rosmus
Skole. Vi lægger derfor primært vægt på
vores erfaringer fra praksis for at give
læser et indblik i, hvad der har virket for
os i forbindelse med at implementere PLF
som metode på Rosmus Skole.
Gensidige forventninger, arbejdsopgaver
og teamsamarbejde
I forbindelse med implementeringen af
PLF på Rosmus Skole, har vi forsøgt at
anvende PLF som mødefacilitator for
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vores teammøder med ovenstående
fokus.

Pædagogerne oplever, at deres arbejds
opgaver er mange samt varierende.

Vores reference for artiklen er indskolingen, hvor vi primært har arbejdet med
PLF. Vi har i artiklen fokuseret på pædagogernes opfattelse af teamsamarbejdet.

Arbejdsopgaverne spænder vidt over
vigtige relationsskabende opgaver til helt
lavpraktiske gøremål.

Vi har valgt at interviewe nogle af vores
pædagogiske kollegaer for at indsamle
empiri omkring, hvordan deres kompetencer bringes i spil i praksis. Vi har ligeså
været nysgerrige på, hvad pædagogerne
fremhæver i forhold til samarbejdet
mellem lærere og pædagoger.
Ud fra de foretagede interviews oplever
vi, at de fleste pædagoger i indskolingen
har flere forskellige ansvars- og arbejdsområder samt flere kollegiale fællesskaber
i løbet af deres arbejdsdag. Mange af
pædagogerne befinder sig i flere klasseteams samt i SFO i løbet af dagen. Der er
forskellige forventninger til pædagogerne,
alt efter hvilke lærere og andre pædagoger, der indgår i det givne team.
“Alt efter teams er forventningerne forskellige til pædagogiske indsatser (...)
Den ene dag er der brug for støtte undervisningsmæssigt. Den næste dag kan det
være mental opbakning eller udredning
af konflikter eller praktiske gøremål, som
læreren ikke har tid til, altså kopiere og
andre ting.” (Interview af pædagog, Rosmus Skole)

Pædagogerne oplever sig selv som en
slags kaospiloter, der bevæger sig rundt
imellem børn og kollegaer. Deres opgave
er at få undervisningen til at “glide”.
“(...) Jeg har set børnene i pausen og ved,
om de kan håndtere undervisningen
bagefter (...) for eksempel kan jeg sige, at
læreren ikke skal stille for store krav, fordi
der er sket dét og dét i frikvarteret (...)”
(Interview af pædagog, Rosmus Skole)
De adspurgte pædagoger finder, at deres
faglige kompetencer kommer bedst i spil
på ikke umiddelbart målbare faktorer som
relationer og trivsel. Børnenes trivsel er
ifølge pædagogerne enstemmigt vigtigst
for børnenes læring.
Lærere og pædagoger har forventninger
til hinanden ud fra implicitte forestillinger
om hver deres faggruppe. I de enkelte
teams har man ikke udarbejdet en
decideret forventningsafstemning med
hinanden ud fra teammedlemmernes
faglige kompetencer.

VIA University College

Set fra vores perspektiv har pædagogerne
et generelt ønske om mere lighed mellem
de to faggrupper. Som ovenstående
beskriver, er dette imidlertid vanskeliggjort, idet pædagogernes kerneopgave
er så abstrakt, og da der ikke er udarbejdet forventningsafstemninger omkring
pædagogernes indsatser.
Vores tese er, at der i folkeskolen er skabt
en kultur, hvor fokus hovedsageligt er
børnenes faglige læring. Idet pædagogerne indtræder praksis og skal bidrage
til at løse denne opgave, ændres kulturen
til også at omhandle børnenes trivsel.
Pædagogerne indtræder i et etableret
lærerdomæne, der ikke i sit udgangspunkt
er deprivatiseret.

Den ledende retning
Professor og direktør for Institut for
læring og filosofi ved Aalborg Universitet,
Lars Qvortrup, påpeger vigtigheden i, at
ledelsen bør styrke teamsamarbejdet
mellem pædagoger og lærere for at få
størst læringsudbytte og trivsel for
eleverne (Qvortrup, 2015).
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På Rosmus Skole prioriterer ledelsen at
deltage ved alle vores PLF-møder. Dette
sender et tydeligt signal om vigtigheden
af PLF.
Vores PLF-vejlederteam består af tre
lærere og to pædagoger. Efterfølgende er
teamet udvidet med to faglige vejledere.
Det har som udgangspunkt været vigtigt,
at begge faggrupper er repræsenteret
blandt vejlederne.
Vi har valgt at arbejde med to spor i PLF.
Et pædagogisk spor og et fagligt spor. Det
pædagogiske spor, som vi arbejder med i
nærværende artikel, tager afsæt i trivsel
og læring. Dette foregår på årgangsteammøder, hvor alle lærere og pædagoger i
teamet deltager. Det faglige spor tager
afsæt i fagene dansk samt matematik
sammen med de respektive lærere.
Det funktionelle samarbejde og behovet
for en ny mødekultur
Som PLF-vejledere havde vi en opfattelse
af, at man i de givne årgangsteams generelt beskrev samarbejdet som funktionelt
og godt. Vi havde af samme årsag en
opfattelse af, at mange af vores kollegaer,
ikke havde et konkret ønske om at udvikle
på deres teammøder.
Vi oplevede imidlertid, at mange team
møder bestod af praktiske aftaler samt
fokus på enkelte børn, som fyldte for
teamet.
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Samtalerne på teammøderne var ofte
løsningsorienterede og diskussionerne
var ensartede og tilbagevendende. Der var
ikke entydigt fokus på børnenes læring
samt trivsel.
Vi fandt det således relevant at inddrage
PLF til at bidrage med reflekterende og
strukturerede dialoger, hvortil fokus blev
på dialogen og hvor praksis på sigt kunne
udvikle sig. Vi har med PLF haft et ønske
om mere deprivatisering af den enkeltes
praksis.
I vores forsøg på at facilitere møderne
på en ny måde samt at skabe rum for
mere reflekterende dialog, forsøgte vi os
med forskellige konkrete metoder, som
vi havde arbejdet med i forbindelse med

Interviewer
• Etablere den
psykologiske
kontrakt
• Afdække, afgrænse
udfordringen
• Visualisere
systemet og
relationerne
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vores PLF-vejlederuddannelse. Vi havde
som vejledere en intention om at undersøge, hvilke metoder der var mest anvendelige for de enkelte teams i praksis.
Vores mål var at bevæge os i reflekterende samtaler og ikke skride til løsningsforslag og hurtige handlinger. Det
var usædvanligt i vores teamkulturer at
vedblive i en reflekterende tænkningsfase
i forhold til praksis.
PLF-møder fordrede blandt andet, at vi
skulle være modige til at spørge ind til
udfordringerne fremfor at “skåne” vores
kollegaer. På den måde kunne vi blive
klogere på, hvad der egentlig lå bag problematikkerne fremfor, hvordan vi kunne
løse dem.
Fokusperson
• Bringe sig selv i en
selviagttagende
position
• Gå i dialog med sig
selv
• Fastholde det
centrale og viljen
til at få noget ud af
seancen

Kan være en ekstern
facilitator eller én
deltager fra gruppen

Reflekterende team
• Anerkende fokuspersonen og udfordringen
• Stille cirkulære og refleksive spørgsmål
• Tilbyde nye perspektiver, lege med metaforer og hypoteser

Uddannelsesmateriale fra VIA, 2019: metode til reflekterende dialoger
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Uddannelsesmateriale fra VIA, 2019: Karl Tomms spørgehjul

Karl Tomms spørgehjul og reflekterende
dialoger som mødefaciliterende faktor
De to metoder vi indtil videre oplever
giver mening er Karl Tomms spørgehjul
(VIA, 2019) og reflekterende dialoger (VIA,
2019).

refleksioner. Dialogernes omdrejningspunkt flytter sig på denne måde fra de
samme udfordringer og praktiske aftaler,
til at omhandle den givne problemstilling,
som teamet samstemmigt har valgt at
beskæftige sig med.

Udgangspunktet for vores valg har været,
at metoderne kan bidrage til at etablere
en struktur til fordybelse. Vi sørger for at
facilitere møder, hvortil teamets medlemmer skal arbejde med nye fokus og

Karl Tomms spørgehjul består af en palet
af afklarende, undersøgende, reflekterende og retningsgivende spørgsmål.
Metoden indrammer vores forsøg på at
nytænke teammøder samt vedblive i
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spørgsmålene fremfor at skride til løsninger og handlinger med det samme. På den
måde bliver flere perspektiver sat i spil, og
metoden fordrer alle teamets medlemmer
til at reflektere over samt gentænke de
givne problemstillinger. Qua en metode
bliver det derved mindre vanskeligt og
grænseoverskridende at stille modige og
konstruktive spørgsmål, som under andre
omstændigheder kan være udfordrende
for teammedlemmerne at stille.
Som ved Karl Tomms spørgehjul er
reflekterende dialoger en metode, der
arbejder med fordybelse. Formålet med
denne type metode er at skabe fælles
rum for refleksion. I denne metode er der
implicitte regler for, at man skal deltage
nysgerrigt og undrende. Samtalen og
spørgsmålene er ikke dømmende eller
konkluderende, men åbne og neutrale.

YOU’RE NOW
ENTERING
ICE
THE LAND OF N

Uddannelsesmateriale fra VIA, 2019
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En sådan samtale gør det legalt at stille
modige spørgsmål, da vi hele tiden
cirkulerer rundt om problemstillingen
uden at konkludere eller handle løsningsorienteret.
“PLF-vejlederne hjælper os til at holde
os til dagsordenen og en fast struktur og
med at fokusere på og afslutte én fase
ad gangen. De hjælper os til ikke at blive
hængende i beskrivelser og til ikke at gå
i stå i én af faserne. PLF-vejlederne hjælper desuden til at gøre det mere legalt at
italesætte udfordringer i ens undervisning – dette så lærer og pædagoger ikke
bare bortforklarer og forsvarer sig, når
noget ikke lykkes, men derimod reflekterer professionelt over egen praksis og
metoder og giver hinanden konstruktiv
supervision”
(Citat fra lærer på Rosmus Skole).
Med metoderne åbner vi for nye måder
at afholde teammøder, hvor teammedlemmerne er ligestillede med hinanden.
Metoderne fordrer, at alle reflekterer over
samme problemstillinger og tager et fælles ansvar for børnenes læring og trivsel.

VIA University College

Realitycheck - hvad gør vi nu?
Vi har gennem interviews af pædagoger i
indskolingen erfaret, at pædagogerne har
mange samt varierende arbejdsopgaver.
Grundvilkåret for pædagogernes mangeartede indsatser kan være, at lærere og
pædagoger ikke har udarbejdet forventningsafstemninger i forhold til, hvor det er
mest optimalt, at pædagogen bringer sine
kompetencer i spil.
Når det omhandler klassepædagogik er
det vigtigste udgangspunkt for pædagogen at få undervisningen til at forløbe sig
på bedst mulig vis.
Det er trivsel som kernebegreb, vi vil have
i spil i vores arbejde med PLF. Vi vil belyse
at læring og trivsel er gensidigt afhængige
af hinanden. Det er hertil nødvendigt, at
læringsbegrebet forenes med trivselsbegrebet, hvortil pædagogernes indsatser i
skolen sidestilles med lærernes didaktiske
fokus.
Som vi har erfaret gennem vores samtaler med pædagogerne, er det netop
dér pædagogerne kan synliggøre deres
indsatser. Pædagogerne ser og oplever
børnene igennem en hel dag, hvor læreren
ikke nødvendigvis er til stede. Pædagogerne kan, qua deres tætte relationer til
børnene, bidrage til at skabe mere kendskab til, hvordan børnene trives i klassen,
socialt og ikke mindst i forhold til deres
individuelle læring.
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Ved at anvende PLF som et praksis
redskab, bevæger vi os imod at skabe
en mere professionel lighed i teamsam
arbejdet. Ligeledes bevæger vi os mod
at deprivatisere praksis.
Vi har som PLF-vejledere fokus på, hvordan vi kan facilitere teammøder og skabe
rum for reflekterende dialoger og modige
samtaler. Dette så lærere og pædagoger
tager fælles ansvar for undervisningen.
Vi skal kort fortalt sætte mere fokus på de
vigtigste opgaver, som vi betragter som
læring og trivsel, hvor lærere og pædagoger som faggrupper kan bidrage med
fagligt input på lige fod med hinanden. Vi
skal etablere en gensidig anerkendende
praksis. Dette gennem metoder som
Karl Tomms spørgehjul og reflekterende
dialoger. Der skal hertil være større fokus
på pædagogernes kompetencer samt
indsatser i klasserummet og SFO, når vi
taler læring.
Rom blev ikke bygget på en dag...
- Det gør sig heller ikke gældende
for ny mødekultur
Vi er bevidste om at implementering af
ny kultur tager tid. Lang tid.
Ud fra vores optik har mange af vores
kollegaer ikke set et behov for en ændring
i den etablerede mødekultur. Som vi før
har beskrevet, har vores kollegaers beskrivelser af teammøderne taget sit udgangspunkt i at møderne har været funktionelle
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og gode. Man kan imidlertid undre sig
over, hvorfor praksis er blevet stationær
samt at tematikkerne og udfordringerne
på teammøder ofte har været ensartede.
Teammedlemmerne i de givne teams har
været i dialog, men er måske ikke blevet
hørt ud fra et reflekterende perspektiv.
Ud fra vores hypotese har vi befundet os
i “Land of nice” (VIA, 2019), hvor udfordringer er blevet diskuteret og bekræftet, måske i et forsøg på at anerkende
hinanden, men hvor der imidlertid ikke er
blevet stillet konstruktive spørgsmål til
den givne udfordring.
At være lærer og pædagog betyder, at vi
har et implicit ønske samt en etisk forpligtelse til at “rykke” andre mennesker. Enten
rykke deres faglighed, deres trivsel eller
begge dele. Det betyder, at vi kontinuerligt
forpligter os til at udvikle os som professionelle.
Med PLF kan vi fokusere på denne udvikling. PLF kan facilitere nye måder at udøve
pædagogisk og faglig praksis.
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Vi skal turde tage skridtet fra ovennævnte
“Land of nice” over i “Corageous conversations” (VIA, 2019), ergo opstille modige
samtaler og konstruktive spørgsmål til
hinandens praksis. Vi skal turde være nysgerrige på hinandens praksis og ikke bare
stole på, at hver kollega gør det rigtige i
forhold til opgaven. Vi flytter os nemlig
ikke individuelt i vores praksis. Vi flytter
os i fællesskab. Vi kan anvende PLF til at
tage et skridt imod en praksis, hvor vi tør
bruge hinandens kompetencer. Hvis vi
som PLF-vejledere og PLF som redskab
kan bidrage til at skabe fællesskaber, hvor
der er plads til dette, er vi godt på vej til at
få skabt en kultur, der er deprivatiseret i
sin praksisform, og hvor teamsamarbejdet
efter vores mening i endnu højere grad
kan lykkes.

VIA University College
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Jannie Boye Kirk, pædagog, Birgit Vinther Høgfeldt, lærer og Nikolaj Nielsen, lærer,
Hornslet Skole

Som et fundament for elevens læring og trivsel, ser vi på Hornslet
Skole samarbejdet blandt det pædagogiske personale som en
stor medspiller i vores arbejde mod at øge elevernes læring og
trivsel. Vi har som del af implementeringen af Professionelle
Læringsfællesskaber (PLF), haft stor fokus på at videreudvikle
vores måde at samarbejde på.

Indledning
På Hornslet Skole er PLF med til at styrke
kvaliteten af den pædagogiske praksis.
Gennem PLF har det pædagogiske personale oplevet, at problemstillinger og cases
fra hverdagen bliver praksisnære, og at
man i samarbejdet med kollegerne kan
være med til at udvikle den pædagogiske
praksis. Det opleves på Hornslet Skole, at
øvebanen har været en forudsætning for
implementeringen af et effektivt læringsfællesskab. Vi har som PLF-vejledere haft
flere refleksive dialoger, som har udmøntet sig i konkrete værktøjer, som det

pædagogiske personale kan anvende, når
de vil udvikle deres pædagogiske praksis.
Vi vil i denne artikel fortælle om, hvordan
implementeringen af PLF på Hornslet
Skole har været, og samtidig komme
med erfaringer og konkrete eksempler,
hvorpå at det pædagogiske personale har
anvendt værktøjer, som de har brugt til at
udvikle den pædagogiske praksis i dagligdagen på skolen.
PLF-vejlederne valgte sammen med
ledelsen at fokusere på samarbejde blandt
det pædagogiske personale. Samarbejde

Liv i Skolen • Særnummer/2020

PROFESSIONELT TEAMSAMARBEJDE I PRAKSIS

blev i forvejen struktureret i fagteams i
matematik og dansk, samt klasseteams
og årgangsteams. PLF-vejlederne og
skolen ville gerne med teorier og didaktiske værktøjer bidrage til, at samarbejdet
skulle øge den faglige og pædagogiske
praksis gennem deprivatisering af praksis
og ved at fremme de reflekterende dialoger i forskellige teamsamarbejder.
Opstart af PLF
I skoleåret 2018/19 startede PLF for alvor
op på Hornslet Skole. Vi blev sendt en
gruppe på PLF-vejleder uddannelse, som
lå fordelt hen over skoleåret. Her blev vi
klædt på til opgaven med implementeringen af PLF på egen skole, samt hele
grundforståelsen af PLF og forskellige
metoder til PLF.
Sideløbende med uddannelsen af PLFvejlederne, begyndte vi at arbejde med
implementeringen af PLF på egen skole
for skolens pædagogiske personale.
I starten arbejdede hele det pædagogiske
personale med PLF ca. 1 gang om måneden om eftermiddagene. Eftermiddagene
blev planlagt, så der altid var et oplæg fra
PLF-vejlederne, samt tid til at lave forskellige øvelser i teams.
Oplæggene indeholdt introduktion til PLF,
PLF-søjlerne, modeller til refleksive dialoger samt introduktion og udarbejdelse af
team-kontrakter.
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Vi er som vejledere blevet klædt på til PLF
i samme tempo som resten af det pædagogiske personale. Efter vores uddannelsesdage er vi gået tilbage til skolen og
har delt vores viden med vores kollegaer.
Dette resulterede i, at hele det pædagogiske personale øvede PLF på samme tid.
De udvalgte PLF-oplæg og øvelser,
besluttede vejledergruppen og ledelsen
på skolen, skulle foregå og afprøves i
årgangsteams.
Årgangsteams indeholder dansk og matematiklærere på samme årgang. Årgangs
teams blev valgt pga. størrelsen på 6-8
personer i teamet, og at gruppestørrelsen
i fagteams, 3-4 personer, ville være sårbare for praktiske udfordringer som f.eks.
fravær.
Den første øvelse, som de forskellige
teams skulle arbejde med, var at lave en
teamkontrakt. Det er vigtigt i starten af
et PLF-samarbejde, at årgangsteamene
får en snak om forventninger til hinanden
og samtidigt får skabt et rum, hvor der er
tillid til hinanden, så alle tør komme med
input. Desuden er der et ønske om, at der
er dagsorden og referat fra alle møderne,
samt at der til hvert møde bliver aktivt
lavet et valg af referent og ordstyrer.
Vejledergruppens erfaringer
fra opstarten
Lige fra opstarten af PLF, snakkede vi som
vejledergruppe meget om muligheden
for, at der på hver årgang kunne være

VIA University College

tilknyttet en PLF-vejleder. Vi blev som
vejledergruppe meget opmærksomme på,
at det var en stor hjælp for det pædagogiske personale, at der var en PLF-vejleder
tilknyttet årgangen. PLF-vejlederen er en
styrke i mødet med noget nyt, da det er
behjælpeligt for de årgange hvor vejlederen er tilknyttet. Vejlederen er med til at
vejlede og facilitere den ønskede struktur
i opstartsfasen. Dette hjælper det pædagogiske personale med at overholde de
aftaler, der er indgået i teamkontrakterne.
I de årgangsteams, hvor der ikke var en
PLF-vejleder tilknyttet fra start, så vi hurtigt en skævvridning i det pædagogiske
personales tilgang til årgangsmøderne.
Derfor besluttede vejledergruppen, at det
var vigtigt, at der på hver årgang blev tilknyttet en PLF-vejleder. Efter at rutinerne
er blevet en fast del af det pædagogiske
personales tilgang til årgangsmøder, bliver
PLF-vejlederens rolle som støtte mindre
og mindre.
Det store fokus på arbejdet med teamkontrakter har medført, at alle teams nu
ser det som en naturlig del af et møde,
at der er udarbejdet en dagsorden, og
at rollefordelingen i forhold til referent
og ordstyrer ligger som en fast del af
mødet. Ligeledes er der blevet fokus på
at nå dagsorden, og få prioriteret tiden og
punkter.
Deprivatisering i form af holdlærere
Vi har på skolen arbejdet med deprivatisering af praksis tidligt i forløbet af arbejdet
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med PLF. Det har været taget op på
afdelingsmøder, hvor mulighederne for
co-teaching er blevet diskuteret. Lærerteamet fik til opgave at afprøve forskellige
modeller af co-teaching, lige fra en lærer,
der underviser, og den anden assisterer,
og til team teaching, hvor undervisningen
er planlagt i fællesskab, og udføres i
fællesskab. Erkendelserne i dette forløb
var på den ene side, at nogle af metoderne
allerede blev anvendt, og på den anden
side, så var det nyt, at det blev sat i struktur. Det blev oplevet nyt og måske svært,
at det ikke var ens egen undervisning,
men at man var fælles om undervisningen.
Fokus var således, at der var åbnet op for
bevidstheden om co-teaching.
Sidste skoleår benyttede vi en holdlærer
på flere årgange i både dansk og matematik, hvor der var mange elever i klasserne.
Der var således knyttet en ekstra faglærer
til årgangen, og nogle af timerne var parallellagte. I dette skoleår er der systematisk
en holdlærer på alle årgange i både dansk
og matematik, hvilket giver nogle muligheder i forhold til deprivatisering af praksis, hvor ansvar for elevernes læring og
trivsel bliver et fælles ansvar. Hvis der er
fire lærere på en årgang med tre klasser,
giver det nogle muligheder. Der kan være
to lærere i samme klasse, der kan laves
fire hold, eller der kan sammensættes
et lille hold med et specifikt fokus på at
styrke netop denne gruppe elevers læring.
Deprivatiseringen består således både
af det fælles ansvar og samarbejde for
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elevernes læring og trivsel, men også af
gensidig inspiration og læring for matematik- og dansklærerne på årgangen.
Det giver muligheden for samarbejde i
dagligdagen med gensidig sparring og
refleksion om elever og undervisningen,
og mulighed for udvikling og forandring
af egen praksis.
PLF-arbejdet er derfor på mange måder
nu en integreret del af dagligdagen på
Hornslet Skole. Dette eksempel udspringer af holdlærer-funktionen, som kan
betragtes som en deprivatisering af
praksis med henblik på et øget fokus på
elevernes læring.
Dette er også en erkendelse af, at det er
et af de første trin i arbejdet med PLF. Det
er en god og anbefalelsesværdig måde
at få et samarbejde struktureret på og at
få sat skub i PLF-samarbejdet. Det tager
udgangspunkt i samarbejdet omkring
elevernes læring med udgangspunkt i
deprivatisering eller et fælles ansvar for
undervisningen. Et udviklingspunkt er at
få de reflekterende dialoger implementeret i den daglige praksis, således at der
bliver rum til at mødes over fælles drøftelser af elevernes læring, samt udvikling af
egen praksis. Således at samarbejdet ikke
kun foregår på vej ind og ud af klasseværelset, over mails og ved et tilfældigt
møde på gangen.
Ligestillet med holdlærer-funktionen har
skolen også haft succes med klassepæda-
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goger, der har været tilknyttet hver klasse
fra 0-3 årgang. Begge funktioner deltager
i klassernes årgangsteam.
Årgangsteam anvender Karl Tomms
Spørgehjul
På 3. årgang er der blevet udarbejdet et
årshjul, som viser, at der hver tredje uge
bliver afsat tid til PLF-arbejde. Dette
arbejde har indtil videre kørt et halvt år.
De fire klasser på årgangen skiftes til at
være ansvarlig for en case, som behandles
på PLF-møderne. Dette er blevet skemalagt således, at lærerne fra hver enkelt
klasse har haft kendskab til, hvornår de
skulle medbringe en case. Casen indeholder en vedkommende problemstilling, som
klassens lærere er interesseret i at få løst,
eller som de ønsker sparring på. Til hver
case medbringer lærerne noget data, som
ligger til grund for, eller belyser, problemstillingen i casen.
Et eksempel på en case har været trivselsudfordringer, som har været svære at løse,
og hvor man har set på data fra et socio
diagram. Alle i teamet er opmærksom på,
at man skal være åben for at modtage
sparring på casen, lytte til andres refleksioner, og at dette kan afhjælpe lærerne
med fremadrettet at beslutte at afprøve
handlinger, som afhjælper udfordringen i
casen.
PLF-vejlederne har hertil tilrettet Karl
Tomms spørgehjul, således at det indeholder konkrete eksempler på spørgsmål,
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som kan anvendes i dialogen inden for
de traditionelle roller: detektiven, antropologen fremtidsforskeren og kaptajnen.
Denne tilrettede model bliver anvendt på
3. årgang.
Karls Tomms spørgehjul hjælper årgangs
teamet med at holde styr på den begrænsede tid til de forskellige roller.

Detektiven (3 minutter)
Afklarende og undersøgende
spørgsmål.

Hvem?
Hvad?
Hvor?
Hvordan?
Hvornår?

Spørg til relationer
Spørg til sammenhænge
Spørg til ligheder og forskelle
Spørg til mest og mindst
Spørg til andre tidspunkter
Spørg til fordele og ulemper nye vinkler og kompleksitet
Antropologen
(6 minutter) Udvidende og
udforskende spørgsmål:

Vores tilrettede Karl Tomms spørgehjul

Erfaringerne fra årgangsteamet er, at man
skal lære at træde ind i rollerne. Det er
blevet afprøvet at sætte to personer på
samme rolle, hvilket har gjort det lettere.
Afslutningsvis opsummerer kaptajnen,
hvad der kan være en mulig efterfølgende
handling. Til næste PLF-møde følges der
kort op på handlingen fra foregående
case, inden den nye runde påbegyndes.

Kaptajnen (3 minutter)
Konkluderende og
handlingsorienterende opsamling

Hvilken ideer og viden kan
vi tage med os videre ?
Hvad vil du/jeg gøre først?
Hvordan vil du/jeg gøre det?
Hvornår vil du/jeg gøre det?

Spørg til muligheder og
forhindringer.
Spørg til undren og nysgerrighed.
Spørg til hvad andre mon synes/
tænker/mener/føler
Spørg til konsekvens.
Fremtidsforskeren (6 minutter)
Afprøvende og reﬂekterende
spørgsmål. Stil spørgsmål til
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Årgangsteamet og PLF-vejlederen erfarer,
at en udfordring kan være, at man efter
detektivrollen allerede begynder at tænke
på løsninger på casen. Årgangsteamet
udtaler:

Vi er som lærere måske
vant til selv at finde
vores løsninger på
udfordringer, men her
gælder det om at være
åben og lyttende på
gruppens refleksioner
og perspektiver, således
at der kan komme nye
perspektiver på casen.

Flere årgange har haft samme succes
med at anvende Karl Tomms spørgehjul
som en hjælp til at opretholde strukturen
og sørge for, at forskellige cases bliver
belyst på en god måde. Modellen er efter
fælles introduktion blevet en skabelon,
der er kendt for hele det pædagogiske
personale.

74

Videreudvikling af PLF
Arbejdet med PLF på Hornslet Skole
kan ses som et paradigmeskift fra, at
vi som lærere og pædagoger er meget
private omkring vores praksis, og til at vi
skal være åbne for at modtage sparring.
PLF-arbejdet skaber rum og tid til, at vi
kan analysere og reflektere over vores
undervisning, vi får mulighed for at se
arbejdet fra flere vinkler, vi kan få muligheden for at få nye didaktiske perspek
tiver bragt ind i undervisningen. Uden den
skemalagte struktur på PLF-arbejdet er
risikoen, at vi bliver fastholdt i bestemte
handle- og tænkemåder, der ikke fremmer
elevernes læring og trivsel, da det i en
hverdag kommer til at handle om at planlægge og gennemføre undervisning. Det
kan således ses som en kulturændring,
hvor vi som lærere og pædagoger skal
lære, at vi sammen kan gøre det bedre,
og at det er en faglig opkvalificering at
få flere perspektiver på den pædagogiske praksis. Tager vi udgangspunkt i PLF,
hjælper det os til at forholde os åbne
overfor input og sparring fra kolleger i
vores dagligdag. For at denne åbenhed
og struktur kan blive realiseret, er det
nødvendigt, at den enkelte skole skaber
rammerne for, at det bliver en mulighed
og at PLF-arbejdet bliver prioriteret.
PLF-arbejdet skal ligeledes ses som en
ressource frem for en ekstra opgave, som
presser forberedelsestiden. Hensigten er
således, at det giver mening, udvikler og
styrker arbejdet.
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PLF - fra gode råd til
refleksive dialoger
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Marianne Grosen, lærer og læringsvejleder, Stine Bergmann Jørgensen, pædagog og PLFtovholder og Maibritt Bødker Vestergaard, pædagogisk leder og viceskoleleder, Ådalsskolen

Vi vil i denne artikel beskrive vores arbejde med refleksive dialoger
på Ådalsskolen og tage dig med på den rejse, vi selv har været på.
Undervejs vil du få et indblik i den læreproces, vi som vejledere og
professionelle har gennemgået, og vi vil skitsere, hvordan vi som
ressourcepersoner har forsøgt at facilitere PLF-møder, hvor den
refleksive dialog er det bærende element. Vi vil trække de milepæle
og erkendelser frem, som har haft betydning for, hvor vi står i dag og
til sidst dele vores drømme for PLF og refleksive dialoger i fremtiden.

Vores afsæt:
Det overordnede mål med PLF er, at vi
som professionelle reflekterer over vores

praksis og justerer den for at styrke
elevernes læringsudbytte.

PLF:
Et lidt længere svar er, at et professionelt læringsfælleskab betegner en gruppe af
fagfolk i skolen – et team båret af en fælles nysgerrighed – som lægger vægt på
forskningsbaseret viden og dokumentation, bruger skolens data og kontinuerligt gør
en kollektiv indsats for at forbedre elevernes læring gennem fælles undersøgelser af,
refleksioner over og afprøvninger i deres praksis.
Søndergaard, J. (2016)
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Vores arbejde med refleksive dialoger
på Ådalsskolen er inspireret af Schön
og Argyris beskrivelse af dobbelt loop
læring. Vi har en antagelse om, at der i en
refleksiv dialog opstår en erkendelses
proces hos den enkelte, som ændrer vores
bevidsthed og dermed skaber nye handlemuligheder. De nye handlemuligheder
medfører, at vi evt. justerer vores praksis,
og at elevernes læringsudbytte derved
kan styrkes.
Hvis vi kun udveksler erfaringer og deler
materialer, opnår vi ikke den erkendelse,
som fælles refleksion kan give os, og
dermed er vi ikke så tilbøjelige til at ændre
perspektiv og praksis, da vi ikke har nået
en ny indsigt. Vi skal gøre eleverne så
dygtige, som de kan, men for at nå der
til, skal vi som professionelle også opnå
ny viden. - Det bliver dermed en dobbelt
læreproces, hvor både vi og eleverne lærer
nyt.

Double Loop Learning: Argyris & Schön

Why?
Underlying
Assumptions
(variable)

Defensive
Reasoning
Must get past

Single Loop
Learning
Goals, values,
techniques
(action strategy)

Double Loop
Learning

Results
(consequence)
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Hvad er refleksion:
Refleksion betyder oprindeligt
’at bøje, kaste eller sno tilbage’. Når
det drejer sig om en tankeproces, vil
det sige at undres, undersøge, tænke
sig om. Målet er forståelse, accept
eller at se nye muligheder.
Refleksion er at sunde sig, komme
ajour med og dele med andre. At blive
klogere på, hvad man tænker og hvorfor. At tage stilling til egne og andres
handlinger og værdier.
Mårup, T. (u.å.)

PLF på Ådalsskolen- organisering
Da det første kommunale PLF-projekt startede i Syddjurs i 2016 var
tanken, at alle skoler skulle oprette
implementeringsteams, som skulle få
erfaringer med PLF. Disse erfaringer
skulle så bredes ud til resten af perso
nalet.
På Ådalsskolen valgte vi allerede efter
første år, at alle teams skulle i gang med
PLF fra starten, dvs. hele personalet er
på nuværende tidspunkt i gang med det
tredje PLF-år.
Der afholdes PLF-møde i alle teams hver
uge af en times varighed. Skolens teams
består af 0.-1. og 2.-3. og 4.-5.-6. og 7.-8.-9.
klasse, pædagoger og lærere sammen.

VIA University College

Der er én PLF-tovholder (ressourceperson), som fungerer som procesleder på
mødet. En anden af teammedlemmerne
tager referat. PLF-tovholderne og den
pædagogiske leder mødes, i det vi kalder
PLF-gruppen, til intern sparring og deling
af erfaringer en time hver anden uge.
Milepæle i PLF-arbejdet
I PLF 1.0 var vores tovholderes rolle at
præsentere PLF-cirklen og facilitere
PLF-møder i alle teams hver uge.
Det første år havde PLF-teamene fokus
på, hvordan de fandt en god problemstilling og at kunne være undersøgende
og udfordre hinandens antagelser. Vi
erfarede, hvordan en simpel problem
stilling havde stor betydning for resten af
forløbet og oplevede, at det kunne være
en udfordring at gøre problemstillingen
konkret nok til, at den gav mening for alle
og var til at arbejde med efterfølgende.
Når det lykkedes, gav det energi til
teamet, men når det ikke gjorde, skabte
det frustration.
Efter et skoleår var det derfor stadig
uklart for PLF-gruppen, hvor mange
af kollegerne, der generelt fandt PLF
meningsgivende.
Spørgeskema til personalet
Tovholderne lavede derfor et spørgeskema til alle kolleger, hvor der blev spurgt
ind til, hvad de fik ud af PLF, og hvornår
det gav mest mening.
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Resultatet af dette spørgeskema viste, at
nogle kolleger havde koblet sig på PLF og
andre havde sværere ved at se mening.
Tovholderne oplevede det som en motiverende faktor, at nogle kolleger fandt PLF
meningsgivende og brugbart. Samtidig
blev det også tydeligt, at der var behov for
at PLF blev mere meningsgivende for alle.
Oplæg - databaseret refleksion
Vi inviterede Niels Tange fra VIA til at
komme på skolen og holde et oplæg om
databaseret refleksion ved opstarten af
det nye skoleår.
Intentionen med Niels Tanges oplæg for
hele personalegruppen var at understøtte,
at PLF blev meningsfuldt for alle. Selvom
mange allerede synes, det gav mening,
ville vi gerne, at alle skulle opleve, at PLF
ikke bare er noget, vi går til, men noget vi
gør, - altså et mindset.
Niels Tange præciserede, at arbejdet
med data er med til at udfordre vores
antagelser. Han fik klargjort, at PLF også
handlede om teamudvikling, og det kunne
professionalisere vores arbejde: Når vi
bliver klogere på egen praksis, bliver vi
bedre i stand til at lykkes med det, vi gør.
Han gav os en dagsorden som forenklede
PLF-mødet, og som kunne være et
styringsredskab i PLF-arbejdet.
Mange gik fra oplægget med fornyet
energi og med en større forståelse af,
hvad PLF kunne bruges til. Derved blev
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dette en af milepælene i PLF-udviklingen
på skolen, da flere oplevede, at PLF kunne
være meningsfyldt og kvalificerende for
praksis.
PLF-gruppens fokus og egen læreproces
På tovholdernes kompetencekursus,
skulle der vælges et fokus indenfor de
5 søjler. Da det primært var de refleksive
dialoger, der kunne udfordre tovholdernes
kompetencer, blev dette fokus valgt.
Selvom intentionen var at blive i det
refleksive domæne på PLF-møderne,
skete det, at vi og kollegerne røg i produktionens domæne og talte om løsninger og gav hinanden gode råd. Selvom vi
gerne ville arbejde kollaborativt og udvikle
praksis sammen, kom vi ofte til at arbejde
kooperativt.
Vores antagelse om, at de gode råd ikke
rykkede nok ved folks bevidsthed og gav
dem nye perspektiver, gjorde det tydeligt,
at der var brug for et redskab, der kunne
rykke ved kollegernes bevidsthed og
starte en erkendelsesproces.
Det springende spørgsmål blev: Hvordan
vi kunne understøtte processen med at
være refleksive?
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Teorien fra kurset pegede på, at gode,
nysgerrige og åbne spørgsmål kunne
styrke den refleksive dialog og dermed
blive mere udviklende og meningsgivende
for den enkelte.
Når det var svært at opnå refleksive
dialoger, følte vi som tovholdere et stort
ansvar for at facilitere processen og stille
gode spørgsmål. Dette kunne være svært
alene, og vi ønskede PLF-møder, hvor der
opstod en mere fælles nysgerrighed på
praksis, og dette, håbede vi, ville ske, hvis
alle blev i stand til at stille åbne og nysgerrige spørgsmål til hinanden. Hvis det
skulle lykkedes, skulle kollegerne, ligesom
os selv, havde nogle gode redskaber, de
kunne læne sig op ad.
Inspireret af Karl Tomms spørgehjul, gik
vi i gang med at lave en spørgeguide, som
skulle understøtte de refleksive dialoger.
Formålet var at skabe et meget simpelt
og konkret redskab, som kollegerne kunne
støtte sig til i dialogen. Forhåbningen
var, at dette ikke kun ville understøtte de
refleksive dialoger, men også skabe større
energi og engagement på møderne.
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Tovholdernes Taksonomi for spørgeguiden:
Niveau 1:
Tovholderne kan bruge spørgeguiden, som skal præsenteres for alle PLF-teams
Niveau 2:
Tovholderne støtter sig en smule til spørgeguiden og kan bruges af alle
i PLF-teamet.
Niveau 3:
Spørgeguiden er et dynamisk redskab for alle og bruges i flere fora og møder.
Erfaringer med spørgeguiden:
- Nogle gange var den inspirerende og andre gange var den bremsende.
- Den fungerede for alle, når vi brugte metoden "det reflekterende team".
-	Den fungerede bedst, når der var data på bordet.
- Ikke under antagelser og målsætninger.
-	Den var god til at give alle en forståelse for refleksive spørgsmål, og hvad de kan.
De refleksive processer:
Udover at tovholderne oplevede, hvad
spørgeguiden kunne og ikke kunne, så
opdagede vi også, at vi i højere grad
lykkedes med at være refleksive uden
brug af spørgeguiden. Dette afledte en del
refleksioner i PLF-gruppen om, hvad der
var tegn på dét at være refleksiv, og hvad
der var på spil, når det lykkedes. Vi nåede
efterhånden frem til følgende:
- Når vi stiller åbne spørgsmål
- Når vi stiller nysgerrige og opklarende
spørgsmål
- Når vi lytter til hinanden
- Når vi undrer os sammen
- Når vi lærer sammen
- Når vi udfordrer vores fastlåste
antagelser

Bevidstheden omkring, hvad det ville sige
at være refleksive, skabte en nysgerrighed
på, hvornår disse elementer var til stede,
og det blev også tydeligt for PLF-gruppen,
at det var forskellige redskaber, der kunne
frembringe de elementer i de forskellige
teams. Det blev tydeligt, at det er forskelligt, hvad der virker afhængigt af det team,
man arbejder med.
Workshop- afprøvning af spørgeguiden:
Til årets sidste workshop (foråret 19)
dykkede vi ned i, hvordan vi som med
arbejdere kunne understøtte et dynamisk
mindset i vores undervisning. Dette var
et nyt område for os, men inspireret af
et oplæg af Louise Morris Jones omkring
mental sundhed i en skole for alle, planlagde alle teams et undervisningsforløb
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eller en indsats med afsæt i det dynamiske tankesæt og engagementets didaktik.
Som opfølgning på dette analyserede
alle teams forløbet på den kommende
workshop, og her var formålet, at medarbejderne skulle i gang med at bruge Karl
Tomms spørgsmålstyper i deres analyse
af medbragt data. Dette understøttede
niveau 2 i vores taksonomi.
Workshop- De refleksive dialoger:
I efteråret 19 havde vi igen brug for at
zoome ind på de refleksive dialoger samt
at skabe noget fornyet energi i vores
PLF-arbejde. Vi var blevet dygtigere og
mere fortrolige med metodikken i PLF,
men arbejdet var også blevet hverdag, og
vi fornemmede et behov for at give det et
boost. Derfor havde vi to målsætninger til
årets første workshop:
Folk skulle mindes om:
1. At al undervisning eller interaktion
kan være genstand for undren
2.	Vi omgiver os med relevant og
tilgængelig data - vi behøver ikke
konstruere den.
Vi oplevede, at teamene følte, at de skulle
opfinde problemstillinger til PLF, og at de
blev forpustede ved tanken om det data,
der skulle indsamles. Derfor var der behov
for at nedbryde disse forestillinger, og
dermed gøre PLF mere dynamisk.
Som forberedelse til workshoppen havde
vi tovholdere i hvert vores PLF-team
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fremlagt PLF-gruppens skitserede tegn
på refleksive dialoger, og vi havde en drøftelse af, hvordan man kunne understøtte
de refleksive dialoger. På workshoppen
kom tovholderne med eksempler på problemstillinger, som havde været anvendelige og allerede tilgængelige data, samt
hvordan data kunne analyseres. Efter
oplæggene var der gruppearbejde, hvor
hvert team analyserede medbragt data.
Udover ovenstående havde vi også en
oplevelse af, at de ugentlige PLF-møder genererede enormt meget viden, og
denne viden ville vi gerne brede ud til
hele personalegruppen. Derfor sluttede vi
workshoppen med en inspirationsrunde,
hvor hvert team fremlagde eksempler
på, hvad de havde arbejdet med i løbet af
dagen.
Workshoppen gav som håbet fornyet
energi til PLF-arbejdet, og flere medarbejdere oplevede en ny indsigt i, hvordan PLF
kunne kvalificere praksis. Særligt vidensdelingen gav flere kolleger ny inspiration
til måder at gribe udfordringer an på.
Hvor står vi nu og hvor skal vi hen?
Vi har nu forsøgt at trække nogle væsentlige milepæle frem i vores implementering
af PLF. Alle disse milepæle har skabt øget
indsigt og forståelse for, hvad PLF kan,
og hvor vi er udfordret. Det har givet os
nye redskaber og erkendelser, og særligt i
PLF-gruppen har vi haft vigtige drøftelser
af, hvilke indsatser der ville kunne understøtte os. De ugentlige PLF-teammøder
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har selvfølgelig også haft stor betydning
for implementeringen. Møderne er vores
øve bane, og det er her vi fordyber os i
kerneopgaven.
Vi står et sted nu, hvor rigtig mange af
vores kolleger kobler sig på PLF, fordi de
ser og oplever, at det kvalificerer deres
praksis, men vores rejse er langt fra slut.
Der er stadig meget, der udfordrer, og en
kulturudviklingsproces, som PLF-arbejdet
er, er ikke noget, man kommer i mål med.
Der vil altid være plads til justeringer af
vores professionelle praksis.
Vores fokus i PLF-gruppen er stadig at
facilitere PLF-møder, hvor de refleksive
dialoger er det bærende element, og vi
tror stadig på vores antagelse om, at der
gennem refleksive dialoger opstår en
erkendelsesproces, som kan være med
til at ændre vores bevidsthed, og dermed
skabe nye handlemuligheder. Vi ved dog,
at vejen mod denne kulturforandring er en
lang og sej proces, der kræver en fælles
indsats og bevidsthed, professionel erkendelse, samt masser af tid og nysgerrighed
på egen og andres praksis.
Det kræver situationsfornemmelse og
professionel dømmekraft fra tovholderen,
hvis man skal skabe et miljø, hvor kolleger
sætter dem selv og deres faglighed i spil,
og at vi som tovholdere accepterer, at
vores kolleger har forskellige afsæt for at
indgå i et PLF.
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Vi er ikke i mål med altid at have refleksive
dialoger - endnu. Vi kommer stadig med
hurtige, gode råd i stedet for at stille nysgerrige og åbne spørgsmål, men jo mere vi
har fået styr på metodikken, jo mere overskud er der til at være refleksive. Selvom
vi synes, at vi er kommet langt, skal vi
fortsætte vores arbejde. Vi kan ikke give
slip nu, der skal øves og graves dybere,
således at kvaliteten af PLF styrkes.
Drømmescenariet i forhold i PLF-gruppen er, at vi i alle mulige sammenhænge
bliver mere refleksive sammen. At vores
undersøgende tilgang gennemsyrer vores
kultur, så vi stiller hinanden refleksive
spørgsmål i mange forskellige sammenhænge, sådan at det er den tilgang, vi
bruger til udfordringer, vi står med i vores
hverdag. Dette er ikke et mål, der endegyldigt nås lige ude i fremtiden, men det
er en ledestjerne, vi kan sigte efter, og
som kan motivere os til at fortsætte vores
rejse.
Lidt tættere på ligger det fortsatte fokus
på de refleksive dialoger og hermed også
fokusset på data. Vi har oplevet, at når vi
bruger data som afsæt, så er vi i højere
grad lykkedes med at udfordre vores antagelser og være refleksive sammen. Derfor
tror vi, at dette kunne være en vej at gå i
fremtiden.
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Derudover vil vi gerne bringe elevernes
perspektiv noget mere i spil i vores
PLF-arbejde. Når målet med PLF er, at
eleverne skal blive dygtigere, tænker vi,
det er vigtigt, at vi kender deres perspektiv. Derfor vil en anden vej helt sikkert
blive, at vi inddrager elevernes perspektiv
i endnu højere grad end i dag.

Vi har nu haft dig med på vores PLF-rejse,
og som du kan se, er den slet ikke slut.
Der er mange steder, vi skal besøge,
og områder vi skal udforske, men det
væsentligste er, at vi prioriterer tiden sammen til at undersøge det meningsgivende,
og at vi undervejs aftaler og justerer, hvad
der er væsentligt at fordybe os i.

Den vigtige viden, vi opnår gennem PLF,
vil være det sidste fokus på vores rejse i
nærmeste fremtid. Vi vil have fokus på at
indkredse den viden, vi har opnået efter
hvert PLF-forløb, samt at skabe mulighed
for at genbesøge den og anvende vores
viden fremadrettet.

- Vi glæder os til at fortsætte rejsen både
som PLF-gruppe og sammen med vores
kolleger.
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Justin Claydon-Smith, børnehaveklasseleder og vejleder og Trine Horn, lærer og vejleder,
Thorsager Skole

Det tager lang tid at skabe grundlaget for en god mødekultur.
Personalet på Thorsager Skole har i mange år øvet sig på det gode
møde. I denne artikel vil vi beskrive, hvordan vi har koblet PLF ind
i noget eksisterende. En videreudvikling af vores mødefacilitering,
rammer og distribueret ledelse.

”Jeg føler mig virkeligt løftet af den måde,
vi fik talt om problematikken på. Det var
rart at høre andres vinkler.”
”Det var godt at vi tog udgangspunkt i
elevernes udsagn i klassetrivsel, det gav
mig en god ide til, hvad jeg vil spørge
eleverne om, for at blive klogere på...”
Ordene hænger i luften, mens kollegaerne
skynder sig videre til SFO, undervisning
eller forberedelse.

En stærk mødekultur
Ordene i ovenstående afsnit er taget fra
et møde på Thorsager Skole og sætter
tanker i gang om, hvad der gør et møde til
et godt møde. Ikke alle vores møder går
lige godt, og det er ikke altid, at vores
kolleger synes, at det er dét, de har tid
til den dag, men overordnet set, synes
både kolleger og vejledere, at vi har gode
møder, som gør, at vi sammen kan løfte
kerneopgaven om børnenes læring og
trivsel, langt bedre end vi kunne uden eller
alene.
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På Thorsager Skole har vi arbejdet i
professionelle læringsfællesskaber, før
vi kendte begrebet. Vi startede som
LP-skole i 2010 og brugte LP-modellen til
at samarbejde om trivsel.
LP er en forkortelse for Læringsmiljø og
Pædagogisk analyse. En systemisk analysemodel, som styrker lærere og pædagogers analytiske arbejde og sætter fokus
på interaktion mellem elever og omgivelser og samtidig ser kritisk på egen undervisning og klasseledelse. (Nordahl 2007)
Modellen gør, at vi i langt højere grad end
tidligere tænker “vores elever” frem for
“mine elever.” Vi samarbejder professionelt og gør vores bedste for at løfte udfordringerne op i et analytisk perspektiv, for
at sikre alle elevers trivsel.
Da projektet Professionelle Læringsfællesskaber Syddjurs 2.0 blev startet op i
Syddjurs Kommune i 2018 og skolerne
skulle udarbejde en handleplan for dette
implementeringsarbejde, valgte vi i samarbejde med ledelsen at påbegynde dette
arbejde i det forum, som vi stadig kalder
LP-møder, på trods af at det i dag er
møder, hvor der foregår meget andet end
arbejdet med LP-cases.
Valget blev truffet i et forsøg på at undgå,
at PLF skulle føles som endnu en helt ny
retning og tankegang, som vi først skulle
øve os på, inden vi kunne komme “rigtigt”
i gang.

88

I forhold til det systemiske arbejde, vi allerede udførte, gav det god mening. Det at
se nærmere på de fem søjler i PLF, gjorde
at vi til dels kunne opgradere de møder, vi
allerede afholdte. Ikke mindst i forhold til
brugen af data i vores daglige arbejde.
På Thorsager Skole har vi en stærk mødekultur. Vi er tre personer, der oprindeligt
startede som LP-tovholdere, og selv om
vi nu også kaldes PLF-vejledere, er vi de
samme tre. Vi udvikler os både i samarbejdet med hinanden, med vores teams og
i kraft af de efteruddannelser vi har fået
sammen og hver for sig.
Lærere og pædagoger arbejder oftest på
skolen i mange år. Det betyder, at vores
kultur omkring møder er noget mange har
et stærkt ejerskab til, det er noget vi har
bygget op og passet til sammen.
De menneskelige ressourcer er dermed
på plads, PLF-vejlederne har mangeårig
erfaring med at lede og facilitere møder.
Beslutningskompetencen er ligeledes
givet til vejlederne, som i samarbejde med
deres team aftaler indholdet på møderne.
Strukturen for møderne er gennemarbej
det med en tydelig ramme, der blandt
andet indeholder fast dagsorden, referat
og tidsstyring.
Rammer
De overordnede rammer for mødeafholdelsen er fastlagt af ledelsen. Der er afsat
90 min. til hvert møde hver uge.
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Skolens pædagogiske personale er fordelt
i 3 LP-teams, med 5-8 deltagere i hver.
I dette skoleår er fordelingen således:
LP 1: 5., 6. og 0. klasse - 2 skolepædagoger
og 4 lærere
LP 2: 1. og 2. klasse - 2 skolepædagoger og
3 lærere
LP 3: 3. og 4. klasse - 1 skolepædagog og
6 lærere
Det er højt prioriteret, at både lærere og
skolepædagoger deltager sammen.
Derfor er møderne skemalagt mellem
undervisningslektioner, i løbet af dagen.
Vi oplever, at det giver os forskellige fordele:
-	Hovedet er ikke “fyldt op” efter en evt
lang undervisningsdag
-	Der er mulighed for (i løbet af møde
tiden) at hjælpe hinanden i teamet med
observationer/elevinterview eller anden
dataindsamling ude i klasserne
-	Tiltag kan sættes i spil umiddelbart
efter et møde
-	Det signalerer, at det er et samarbejde,
som ledelsen vægter meget højt.
Når en årgangs primære lærere og
pædagoger holder møde sammen,
giver det også nogle udfordringer:
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-	Skema-tekniske bindinger
-	Der skal kobles en ekstra lærer/
pædagog på teamet, for at dække det
modul der holdes møde i, hvilket betyder
at eleverne skal forholde sig til flere
voksne
-	Denne lærer/pædagog har ofte ikke
mulighed for at mødes med det primære
team
-	Selv om man er primær voksen i flere
klasser, kan man kun kan være medlem
af et af disse teams
Fordelene opvejer dog klart udfordringerne. Vores skoleleder udtaler, at hun til
MUS-samtaler ofte oplever personalet
omtale møderne som et givende forum
ind i deres daglige arbejde, ikke mindst
fordi mødet er skemalagt først på dagen.
Sammensætningen af de forskellige
teams er årgangsbestemte, der bliver
dannet nye teams hvert år. Ved skoleårets
start, bruger vi det første møde på at
diskutere og definere det nye teamsamarbejde. Det er vigtigt, at værdigrundlaget
og de praktiske rammer omkring mødet er
på plads. Dette er med til at give en samhørighed og et trygt og ikke mindst professionelt fundament for det kommende
samarbejde.
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Mødet og facilitering
LP-møderne har sit grundlag i samarbejdet om klasserumsledelse og læringsmiljø,
i og uden for klasserummet. De tre grundlæggende overskrifter er:
-	Cases (f.eks om aktuelle udfordringer i
klasser, om elever eller den svære samtale med elever, forældre eller kollegaer)
- 	Vidensdeling (f.eks fra kurser, sparring
og netværksmøder)
-	Pædagogisk fordybelse (vi lærer
sammen, diskuterer teori og praksis)
Alle overskrifterne har det formål at skabe
den bedst mulige trivsel og læring for
eleverne.
For at sikre både fundamentet og kontinuitet i møderne har vi en fast dagsorden,
der er delt med alle i teamet. Dagsorden
og referat er samlet i èt dokument, som
gør det lettere, at holde den røde tråd
mellem møderne.
Det gør en forskel, at vi som vejledere
sikrer, at dagsorden bliver holdt og at der
bliver fulgt op på aftaler mv. Vi er i vores
uddannelsesforløb blevet provokeret af en
udtalelse om, at vores “LP-møde” i kraft
af dets mangeårige virke på Thorsager
Skole, “..nu må være et driftsmøde, som
kan sejle uden styrmand..” Det har vi
grublet noget over, og vi er helt sikre på, at
det at have en tydelig ramme for afholdelsen af et møde, ikke mindst afhænger af
at der er en styrmand ( læs vejleder), der
styrer skibet.

90

Vejledernes rolle på møderne er både
facilitering og mødeledelse. Der er
selvfølgelig små forskelle imellem de
3 teams, men grundlæggende er det en
genkendelig form, der bruges på alle
møderne. Dagsorden laves i samarbejde
med teamet, og er klar efter hvert mødes
afslutning. Dermed er det aftalt, hvem der
gør hvad til næste uge, dvs medbringer
data eller andet materiale til mødet.
Alle i teamet har et ansvar for, hvad der
sker på møderne, men det overordnede
ansvar for at fastholde fokus på dags
ordenen og at tiden overholdes, ligger hos
vejlederne, som ofte hører sig selv bruge
vendinger som: “for lige at vende tilbage
til dagsordenen,” “der er nu x antal minutter tilbage af dette punkt, da vi også skal
nå..”
Vi er med til at sikre, at alle kommer til
orde (og nogle gange kræver det en talerække!), og at der er et ligeværd teammedlemmerne imellem, både i forhold
til lærer- og pædagogsamarbejdet, samt
de forskellige kompetencer og erfaringer
teamet rummer.
På alle møderne starter vi med et fast
punkt, hvor alle helt kort får ordet. Hvis
der er noget, der fylder, kan man få sagt
det her. Der er plads til, at man i et lukket
rum, kan give luft for f.eks en frustration,
inden den når at fylde for meget. Vi vurderer sammen, om der er noget, der skal
arbejdes videre med.
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Vores skoleleder udtaler, at mange af de
problemstillinger, der bliver tacklet i det
professionelle læringsfællesskab, er med
til at mindske antallet af frustrerede
medarbejdere.
Der bliver taget hånd om flere udfordringer, inden de vokser sig for store. Man får
talt om problematikker, man førhen kunne
føle man selv skulle klare.
Vi øver os hele tiden i ikke at drage hurtige
konklusioner; ikke at arbejde ud fra “synsninger,” men undre os og spørge ind til
opførsel eller udfordringer, vi ikke forstår,
ved hjælp af f.eks:
- Elevinterviews
- Trivselsundersøgelser
- Observationer
Ud fra vores fælles analyser af data finder
vi på tiltag.
Det er spændende, hvad der sker, når man
hører en kollega sige: “Jeg har lige fundet
noget interessant i klassetrivsel” og den
næste kollega undre sig over, hvorvidt det
hænger sammen med den observation,
hun har foretaget i klassen. Data er langsomt blevet mere og mere almindeligt og
en del af den hverdag, vi har.
PLF - paraplyen
Når vi taler om det professionelle læringsfællesskab, gør vi meget ud af, at det ikke
kun knytter sig til LP-møder. At PLF i høj
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grad skal ses som en paraplybetegnelse
for mange af vores møder og for vores
generelle samarbejde ude i bl.a. de enkelte
teams.
I dette skoleår arbejder vi som PLFvejledere ind i to forskellige mødeformer,
“LP-møder” og “læringsmøder.” Selv
om læring og trivsel langt hen ad vejen
hænger uløseligt sammen, har vi alligevel
defineret vores møder, så de har hvert
deres primære fokus.
Læringsmøderne har et fagfagligt
grundlag med afsæt i læringscirklen
og et primært fokus på disse fire, meget
konkrete spørgsmål:
- Hvad skal eleverne lære?
- Hvordan kan vi vide om de lærer noget?
- Hvordan reagerer vi, når de ikke lærer
noget?
- Hvad gør vi for at alle lærer mest muligt?
For at besvare disse spørgsmål, skal vi
forsøge ikke kun at basere vores viden på
synsninger, og i stedet bruge den viden,
vi får ud af at analysere data sammen. Vi
arbejder stadig med forståelsen af, hvad
data er. En kollega synes ikke, at hun
havde noget data, som kunne fortælle
hende, om hendes elever havde lært noget
i det skriveforløb, hun var i gang med. Men
i samarbejdet med kollegaer og en vejleder kom hun hurtigt frem til, at hendes
data var de 25 breve eleverne havde
skrevet, og vi gav os til at analysere
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teksterne ud fra de mål, hun havde
opstillet.
Hensigten er, at vi også omkring det
fagfaglige deprivatiserer vores praksis
og helt ned i de konkrete læringsmål og
forløb arbejder hen imod at have et fælles
ansvar, at det er “vores elever” og ikke
kun “mine elever.”
Samarbejdet med ledelsen
I løbet at et skoleår afholdes der fire
møder, hvor vejlederne og ledelsen deltager. På møderne arbejder vi også i et
deprivatiserende PLF, hvor vi bl.a ved
hjælp af reflekterende dialoger taler om
status for vores teams, og der afklares
overordnede linjer for arbejdet som vejleder. Vi sparrer med hinanden omkring
selve arbejdet som vejleder, og implementeringsindsatser rettes til i et dynamisk
samarbejde. Vi kan tale konstruktivt om
de ting, der går efter planen og om det,
der udfordrer.
Sparringen går flere veje. Vejlederne deler
og sparrer med hinanden, men lederen
kan også give sparring til vejlederne, såvel
som vejlederne kan give sparring til lederen ind i hendes virke. Dette har i høj grad
betydning på en lille skole med kun en
skoleleder.
Udbyttet af disse møder er vokset gennem årene. Dette er især kendetegnet
ved en stigende grad af tillid. Tillid fra
ledelsens side til, at vi arbejder profes
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sionelt med vores rolle og tillid til, at vi
alle vil det bedste i samarbejdet og ude i
vores teams, for skolens, kollegaernes og
elevernes bedste.
Det er ligeledes i dette samarbejde, vi
forsøger at holde hinanden fast i, ikke at
sætte gang i for mange nye udviklingspunkter, men i stedet at se på, hvordan
vi med “små greb,” kan implementere ny
viden.
For at sikre vores legitimitet som vej
ledere, har vores skoleleder sørget for, at
vi har fået kompetencegivende uddannelse, hun beskriver forventningerne til
opgaven og fortæller kollegerne, at vi er
uddannet til det. Det betyder, at vores
kollegaer har en tillid til, “at der er styr
på tingene.” Derfor er vi nødt til at være
skarpe og vise, at vi rent faktisk mestrer
de kompetencer, som er italesat og
beskrevet. Vi skal gå dedikeret til arbejdet
med et signal om, at det her er vigtigt.
Kollegernes tillid kommer ikke kun ved, at
ledelsen legitimerer rollen.
Derfor er det i vores samarbejde også
vigtigt, at have indflydelse på funktionsbeskrivelserne. At der ikke står, at vi
kan eller skal gøre noget, vi ikke føler
os kompetente til.
Vores skoleleder udtaler, at det kan føles
som om funktionen PLF-vejleder er personbåret hos os, men at den måske i langt
højere grad er kompetencebåret. Kompe-
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tencer skabt af uddannelse og erfaring,
uden at underkende at det ikke er tilfældigt, hvem der er vejleder. Det drejer sig
også om personlighed, indsigt og tillid.
Ligeledes mener hun, at ansvaret er
løftet fra de menige medlemmer. Det må
ikke være ansvarsfrit at være medlem af
et team og deltage i møderne, “mødet
bliver jo ikke bedre, end det, man byder
ind med.” Men de menige medlemmer af
teamet behøver ikke at bekymre sig om
gangen i mødet, og om vi når det, vi skal.
Det er overordnet vejlederens ansvar at
sikre dette, og at deltagerne har tilliden
til det.
Professionelt læringsfællesskab er ikke
bare noget, der kører af sig selv. Det
kræver at en lang række forhold er på
plads, såvel praktiske rammer, som
menneskelige ressourcer.
Den positive effekt
I forandringsteorien for Professionelle
læringsfællesskaber - Syddjurs 2.0 ønsker
man på lang sigt, at koden for den sociale
arv knækker, og at flere unge får en ungdomsuddannelse. De effekter man gerne
vil se, er en øget trivsel blandt elever og
medarbejdere, samt at eleverne læringsudbytte øges.
Disse ønsker kan ingen være uenige i, og
vi er helt sikre på at vores professionelle
læringsfællesskaber hjælper os med at
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tackle en del udfordringer anderledes, end
vi gjorde tidligere.
Et eksempel er måden vi taler om, med
og til eleverne. Vi bemærker, at der langsomt sker en ændring i vores fælles sprog
på skolen, hvor den systemiske tankegang påvirker måden, vi vælger at agere.
Sproget er blevet mere anerkendende og
undersøgende.
Vi mener, at det har en positiv effekt på
vores elevers trivsel og læring, at vi i så
mange år har arbejdet sammen i professionelle læringsfællesskaber. Thorsager
Skole scorer højt i trivselsundersøgelser.
Vi lykkes i højere grad end tidligere med
at løfte inklusionsopgaven i kraft af, at vi
hver uge mødes og arbejder systemisk
med udfordringerne.
Vi er dog ikke i mål endnu, men vores
fokus på de professionelle møder gør, at
vi som fagfolk løfter hinanden og bliver
skarpere på, hvorfor vi gør, som vi gør.
Vi arbejder stadig hen imod en større
forståelse for databegrebet, og der er
stadig mange ” aha-oplevelser” omkring
alt det data, vi kan trække ud af f.eks
elevproduktioner.
Processen har været støttet bredt, da
der ikke blot var en tydelige ledelse og
PLF-vejledere bag, men også at skolens
øvrige vejledere har været med i implementeringen.
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Vi beskrev i indledningen, at vi tog
udgangspunkt i en eksisterende mødekultur.
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Implementeringsopgaven er kommet godt
i gang, både for ledelsen og det pædagogiske personale, fordi vi med små skridt
både før og nu arbejder videre inden for
vores nærmeste udviklingszone.
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Tanker om at agere
i spændet mellem
vejlederrollen og
distribueret ledelse
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Lotte Vad, pædagog, inklusionsvejleder og PLF-vejleder og Anne Fernald,
cand.pæd.pæd.psyk, inklusionsvejleder og PLF-vejleder, Ebeltoft Skole

Vi vil i denne artikel drøfte, hvilke erfaringer og problemer vi har haft
i vores proces indtil videre med vores roller som PLF-vejledere. Vi
vil belyse spændet mellem vejlederrollen og rollen som ledelsens
forlængede arm ud fra det perspektiv, at når man påtager sig
vejlederrollen, betyder det i praksis, at vi kommer til at fungere
som forandringsagenter ude i organisationen. Vejledning er således
udøvning af distribueret ledelse.

PLF-vejlederens rolle
De senere år har ressourcepersonen i
form af bl.a. forskellige vejledere fået fast
plads i skolen som organisation. I Syddjurs
Kommune har man med midler fra A.P.
Møller-fonden uddannet vejledere af professionelle læringsfællesskaber (herefter
benævnt PLF) på de enkelte skoler.
I rollen som PLF-vejleder bliver man leder
i og af praksis og igangsætter af de for
andringsprocesser, ledelsen ønsker, som
led i udviklingen af skolen.

“Vejledning er i sig selv at forstå som
ledelse, og skoleledelsen må derfor
tænke i at lede således at denne
vejledelse kan finde sted i en organisation som skolen”
Kilde: Andersen, Frode Boye. Ledelse
af vejledelse. I Vejledning - teori og
praksis red. af Bente Bro. m.fl. s. 69
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PLF-arbejdets ramme og formål
Med PLF-arbejdet sættes fokus på skolens voksne og deres udvikling i opkvalificeringen af vores kerneydelse - elevernes
læring og trivsel. Dette kan kun opnås,
hvis vi har en høj grad af samhørighed og
bringer vores forskellige kompetencer i
(sam-)spil. Jo mere vi er i stand til at spille
hinanden gode, des mere sammenhæng
og fælles udvikling bliver der i vores
organisation.
På Ebeltoft Skole (herefter ETS) har vi,
siden vi for 6 år siden blev én skole qua
en sammenlægning af byens tidligere to
byskoler, været meget bevidste om ønsket
om at skabe et fællesskab trods vores fordeling af ind- og udskoling på to forskellige matrikler. Vi ønsker at være sammen
om at sætte et fælles aftryk, hvor man,
når man kommer som både ansat og
familie, ved, hvad vi har af værdier og
visioner. Dette arbejde mod et fælles “vi”
er fortsat i udvikling. Vi bringer eleverne
sammen og i samspil med deres læring,
trivsel og dannelse for øje. Med PLFarbejdet bringes de voksne på skolen
nu også sammen i formaliserede arbejdsfællesskaber.
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Pointen er, at man i et professionelt
læringsfællesskab er sammen om at
skabe ny viden gennem fælles refleksioner over læringsfokusserne for at
kvalificere det, man gør - at gøre det
bedre og udvikle det. Denne tilgang til
læring kaldes også trialogisk, fordi det
er forandringen af det fælles tredje,
objektet, der er i centrum… [fokus
fjernes] fra den enkelte professionelle
lærer eller pædagog og cementerer
nødvendigheden af fællesskabet.
Kilde: Mogensen, Kirsten. I “Nye veje
mod professionelle læringsfællesskaber”. 2019. Brandsen, Mads (red).
Dafolo.
En implementeringsvej
Da PLF 1.0 skulle implementeres fra 2016,
var der flere organisatoriske og rammesættende årsager til, at projektet ikke
fandt rodfæste. Med afsæt i disse erfaringer var det derfor vigtigt for os i implementeringen af PLF 2.0, at vi var skarpe
på, hvad vi ville fra start i 2018.
Ved opstarten af PLF 2.0 blev vi som
skole bedt om at tage stilling til, hvilken
af de 5 søjler, vi gerne ville have fokus på.
Det udløste lange drøftelser om mulig
heder, fordele og ulemper i vores team
om, hvorvidt man kan skille læring og
trivsel i relation til elevernes faglige
udvikling. Derudover blev pædagogernes
rolle i PLF-arbejdet drøftet intenst, uden
vi nåede til enighed. Det blev besluttet,
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at fokus for vores arbejde skulle være
elevernes læring. Derfor blev store og små
PLF-teams dannet ud fra fagteams på og
på tværs af de årgange, lærerne allerede
sad i, selvom det betød, at pædagogerne
i praksis skulle PLF’e som selvstændig
faggruppe.
Indledningsvist tog vi udgangspunkt i
’Didaktiske undersøgelse og udviklingssamtaler med inspiration- og anerkendende teams’. Modellen sætter den reflekterende samtale ind i en stramt styrende
ramme, hvor deltagerne tildeles roller,
og der sættes tid på de forskellige faser i
samtalen. Vi kunne godt se fordelene ved
den stramme styring af arbejdet, da det
satte de enkelte PLF-teams i stand til at
PLF’e uden en tilknyttet vejleder.
Det viste sig at være en svær start. Modellen var lidt af et kvantespring for flere af
vores teams, der var vant til at arbejde
med den mere løse dialog. Man kunne
måske have ønsket sig, at teamene allerede havde haft en vejleder til at facilitere
og fastholde fokus.
Til vores afsluttende fremlæggelse på
vores procesvejlederuddannelse udarbej
dede vi en PLF-mappe med diverse
rammesættende dokumenter. Vi besluttede at bruge denne som fælles og fast
redskab som vejledere i vores tildelte
PLF-teams. Retrospektivt kan vi dog
se, at vi burde have skævet til vores
erfaringer med kollegernes reaktioner
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til “Den didaktiske samtalemodel”. De har
ikke haft ejerskab eller set mening med
arbejdet ud fra rammesættende modeller.
En mulighed i vores fremtidige arbejde
med PLF kunne derfor være, at vi i højere
grad lægger arbejdet med redskaber i
mappen ud til medlemmerne af vores
PLF-team og selv antager en mere
coachende rolle i samarbejdet.
At arbejde med distribueret ledelse
I rollen som PLF-vejledere agerer vi forandringsagenter gennem distribueret
ledelse (herefter DL). Skoleledelsen står
for den strategiske ledelse af skolen - den
har en styrende funktion og bestemmer
i hvilken retning, skolen skal udvikle sig.
Men hvad forstås så ved DL? Hvordan
arbejder vi med PLF for at virkeliggøre
vores vision?
Ledelse handler blandt andet om at vejlede andre med skolens vision for øje og
har typisk været tænkt som noget, der
sker, gennem en formel position og rolle,
hvor skoleledelsen leder i et hierarkisk
system. Distribueret ledelse er derimod
en form for uddelegering af ledelse, hvor
lærere og pædagoger udvikler deres
ekspertise og kompetencer gennem
samarbejdet med PLF-vejlederen. Som
vejledere leder vi ved at rammesætte,
koordinere, sætte i gang, holde fokus,
holde fast og arbejde ind i teamet. I virkeligheden bedriver vi ledelse gennem
vejledelse.
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I spændet mellem rollerne som vejledere
og distribueret ledelse bliver ledelsens
legitimering af os afgørende. På ETS har
vi en meget lydhør ledelse som gennem
processen har mødtes med os og løbende
har justeret rammerne for PLF. Det giver
os mulighed for at holde processen på
sporet og faktisk også i nogen sammenhænge holde fast i, at møderne over
hovedet finder sted. I praksis bidrager vi
således til fokus i arbejdet med skolens
vision om samarbejde og fællesskab.
At være forandringsagent
I rollen som forandringsagent bliver vi
forbindere fra ledelse til det pædagogiske
personale, for hvem arbejdet med PLF
skal betyde forandring i praksis. Vi får en
central funktion som ledelsens hænder
ude i organisationen, men vores vilkår
herfor er på et andet fundament end det,
vores ledere står på og kan tage afsæt i.

Vejledningssituationen kan kræve
noget forskelligt. For at det lykkes, er
det dog afgørende, hvad de andre i
teamet som tilhængere eller følgeskab siger til det at blive vejledt.
Dette er også en central pointe i teori
om distribueret ledelse (Harris 2014).
Kilde: Albrechtsen, Thomas R.S.
Ressourcepersoner i professionelle
læringsfællesskaber. Klim.
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Hvor skolens ledelse allerede har en legitimeret ledelsesfunktion, bliver vi som
vejledere af vores PLF-teams facilitatorer af vores kollegers ændrede praksis i
arbejdet med vores elevers læring. Dette
kan opleves modsætningsfyldt, idet vi
indgår i PLF-arbejdet med et andet formål
end den vante kollegarelation. Vi og skolens ledelse vil noget med dem, og netop
her bliver spændet mellem vejledelse og
distribueret ledelse synligt og mærkbart.
Vores daglige “symmetriske” relation som
kolleger kan blive “assymetrisk” i PLFsituationen, fordi vi indgår i teamet som
udøvere af vej-ledelse. Det betyder, at vi
finder os selv i et spænd - dels mellem
vores organisations dagsorden og vores
kolleger, og måske mest mærkbart - i et
spænd mellem både at være kollega og
vejleder for vores kolleger.
Det er derfor afgørende for os som vej
ledere, at skoleledelsen legitimerer os og
udøver den nødvendige rammesætning,
for at vi kan agere og bliver accepteret
som vejledere blandt vores kolleger.
Dette er nødvendigt, fordi vi i praksis
oplever, at nogle af de team, vi har skullet
ud og implementere PLF-tanken i, havde
en mødekultur, som var vanskelig for os at
blive inviteret ind i. Efter flere forsøg på
at afholde PLF-møder viste det sig, at der
i nogle teams eksisterede, hvad man kan
kalde en “tilfældig” mødekultur. Dette kan
nok tilskrives, at der har været anvisninger
fra ledelsen om, at man kan mødes i sit
fagteam, hvis der er en dagsorden at
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forholde sig til. Denne kultur gjorde, at vi i
implementeringsteamet skulle forholde os
til, hvorvidt de teams, vi var blevet tildelt,
eksisterede i praksis, hvor ofte de mødtes,
med hvilken dagsorden og om en spora
disk mødefrekvens gjorde det muligt
overhovedet at implementere PLF.
Vi ved, at forandringsprocesser kan være
vanskelige at implementere og har i vores
vejlederuddannelse lært om reaktioner på
disse, herunder stress og modstand. Hvis
et PLF-møde pludselig opleves som en
ekstra opgave, fordi man ikke er vant til
regelmæssigt at mødes og samarbejde i
det afsatte tidsrum, er det som sådan forståeligt nok, at både PLF-møde og arbejdet med ens egen professionelle udvikling
kan føles som både en ekstra opgave og
opleves som en stressfaktor. Andre teams
har hilst muligheden for rammesat samarbejde velkommen og set dette som en
hjælp i deres daglige arbejde.
Hvor er vi i dag? - Vores spæde erfaringer
Vi står nu efter opstarten af processen
med de første erfaringer og forskellige
oplevelser, og vi er i mange forskellige
udviklingsprocesser i de enkelte teams.
Vi har både eksemplariske vejledningsforløb, hvor PLF-kollegerne går aktivt og
engageret ind i PLF-arbejdet ud fra de
rammer, vi har sat for møderne. Sammen,
med afsæt i elevernes læring/trivsel,
undrer vi os, spørger ind, reflekterer,
deprivatiserer og udvikler forløb, der
bæres ud i praksis med eleverne.
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Barriererne mod samarbejde skal
tages alvorligt, og vilkårene for samarbejde skal være attraktive. Ellers
fravælges det, eller det kommer til at
fungere dårligt.
Kilde: Qvortrup, Lars: 2016. Det ved
vi om professionelle læringsfællesskaber. s. 35. Dafolo.

Vi har også oplevelser med det modsatte,
hvor modstanden på vejledning og forandring er oplevet som værende udtalt og
kraftig. Reaktioner der sædvanligvis ville
være møntet på vores skoleledelse, rettes
nu mod os.
Som forandringsagenter står vi her overfor en udfordring, der til tider kan opleves
som uoverstigelige og som momentært
kan tage pippet fra os. Som den, der
gerne vil ud at ændre en tankegang i en
organisation, er det dog i sagens natur
vigtigt at holde fast i det mål, man gerne
vil ende op med, og så arbejde støt og
roligt frem mod det. Vi er klar over, at det
at skulle reflektere over egen praksis og
forandringsprocesser i sig selv kan udgøre
stressfaktorer og må have i mente, at
de kolleger, vi arbejder med, ikke alle er
samme sted i processen. Ligeledes er
vi klar over, at PLF-arbejdet er en pålagt
opgave. For kolleger, der endnu ikke har
oplevet mening med PLF, kan det derfor
være svært at finde motivationen for det.
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Erfaringer med kulturforandringer
Den politiske dagsorden påvirker rammerne for vores arbejde, idet den motivation, der opstår gennem følelsen af ejerskab til nye tiltag udebliver hos de af vores
kolleger, der måske stadig har ønsket
om at praktisere lærergerningen på egen
hånd. I forhold til denne opfattelse af
lærergerningen er PLF en stor udfordring,
idet PLF jo netop handler om deprivatisering og professionelt samarbejde. De
agerer måske ud fra deres fortsatte ejerskab til den individualiserede arbejdsform.
Andre går ind i arbejdet og retter i stedet
ejerskabsfølelse mod deres elevers læring
og trivsel. Det bliver vores ledelses opgave
at formidle visionen for PLF, sætte rammerne for arbejdet og holde fast, sådan at
vi i praksis kan agere forandringsagenter
og igangsætte de processer, der på sigt
skal medføre en kulturforandring i teamsamarbejdet på vores skole.
Hvis man skæver til skoler, der er længere
fremme i processen end os, arbejder man
ikke længere i formen “ fagteams”, de er
blevet omdøbt til PLF-teams og mødes
hver uge. PLF er her blevet en indlejret del
af hverdagen og ikke “særligt” møde, man
er pålagt at deltage i. Denne nytænkning
giver mulighed for at PLF-tankegangen
er på dagsordenen i en hel ny form. Man
vil i højere grad kunne køre fælles forløb
årgangsvis, planlagt og evalueret i PLFregi, hvorved man rigtig ville få kultur
ændringen sat i gang. Dette ville nødvendigvis ikke være en stor ændring på daglig
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praksis, men være en lille korrektion, der
ville kunne få stor betydning i det daglige
arbejde med PLF.
Ting tager tid…
Vi har med artiklen ønsket at sætte fokus
på distribueret ledelse og vejlederrollen,
de spænd vi skal agere i og vores tidlige
erfaringer med dette.
På Ebeltoft Skole er vi stadig i proces med
professionelle læringsfællesskaber. Vi
har som PLF-vejledere fået et indblik ind
i vores egen skole, der giver os forståelse
for, hvorfor nogle kolleger mangler motivation for forandring, mens andre går ind
i arbejdet med engagement, i hvordan
vi bliver positioneret af ledelse, skole
forvaltning og den politiske dagsorden,
og hvad det kan have af effekt på, hvordan vi bliver positioneret af vores kolleger
i PLF-teamene og i personalestuen.
PLF er, ligesom distribueret ledelse, både
for os, ledelsen og vores kolleger forholdsvis nyt. Vi er som samlet personale på vej
fra “plejerkultur” til PLF-kultur. I denne
proces vil vi fremhæve følgende faktorer
som særlige vigtige:
1. Tid til vedholdenhed og forankring
2.	Godt og givtigt samarbejde i
implementeringsteamet
3.	Tydelig rammesætning og legitimering
fra ledelsen
4.	Kollegainddragelse så de får mulighed
for ejerskab til processen
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5.	Tæt dialog i vejlederteamet med
henblik på vores egen fortsatte
professionelle udvikling
I Canada tog det 15-18 år at skabe for
andringer i skolesystemet. Den fortsatte
udvikling på Ebeltoft Skole kræver også
tid. Ikke kun tid til udvikling, men også tid
til at den nye samarbejdskultur forankres.

Muligheden for sparring i vejlederteamet
er fortsat fremadrettet vigtig, fordi vi her
får mulighed for fælles refleksion, sparring
og for at opretholde gejsten. Sammen kan
vi i højere grad kan tage afsæt i og videre
udvikle det fælles fundament, vi fik på
vejlederuddannelsen og dermed fortsat
udvikle os til at kunne agere i spændet
mellem vejlederrollen og distribueret
ledelse.
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Kirsten Osbæck Mogensen, lektor og projektleder, på baggrund af interview med
Lise Bjerg Mølgaard, adjunkt og Martin Søland Klausen, lektor, VIA University College

Hvad er professionelle læringsfællesskaber i Syddjurs, når vi fra
VIA kigger med fra sidelinjen? Er der noget, der træder særligt
tydeligt frem? Vi vil her som VIA-undervisere og projektleder
give et lille indblik i nogle af de tanker, vi gør os om professionelle
læringsfællesskaber i Syddjurs Kommune.

Jeg har tændt min diktafon og sidder
sammen med VIA-underviserne Martin og
Lise, kaffekopper og en stak udprint fra
sidste udviklingslaboratorier. Martin og
Lise har været en del af udviklingslaboratorier og været tilknyttet skoler til sparring
og workshops. Vi taler om, hvordan det
kan være, at vi sidder med en oplevelse af,
at PLF virkelig rykker i Syddjurs Kommune
og tilsyneladende giver god mening for
langt de fleste både ledere og med
arbejdere? Det kan selvfølgelig handle
om de kompetenceudviklingsaktiviteter,
vi sammen med Syddjurs har designet og
gennemført, og at der er et relativt stort
aktivitetsniveau også sammenlignet med

mange lignende indsatser. Men når vi skal
pege på, hvad der er særligt ved Syddjurs
Kommune er det ikke projektdesign,
aktivitetsformater eller timetal, der træder
i frem. Det vender vi tilbage til, men først
lidt fakta om kompetenceudviklings
aktiviteterne i Syddjurs.
PLF indsatser 2016-2020
Siden 2015 har professionelle læringsfællesskaber været et begreb, der har
knyttet sig til forskellige kompetence
udviklingsaktiviteter i Syddjurs Kommune.
I 2016-2018 indgik alle skoler i det A. P.
Møller Fondfinansierede projekt, der
nu ofte kaldes PLF1, hvor indsatsen
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primært handlede om samarbejde mellem
pædagoger og lærere. Dermed var det
særligt i indskolingerne, at PLF1-projektet
satte aftryk. Fra 2018 fortsatte skolerne
PLF-udviklingen understøttet af projekt
PLF 2.0. Nu med aftryk for alle medarbejdere og med styrket fokus på ledelse af
professionelles læring og ledelse af, med
og gennem ressourcepersoner. For mange
medarbejdere var det i aug. 2018 med PLF
2.0 først nu, at PLF blev et begreb og et
udviklingsfokus. På aktivitetssiden har
VIA bidraget med et 60 timers kursusforløb, der har uddannet ressourcepersoner
fra alle skoler. Der har været vidensrejse
til Ontario og udviklingslaboratorier for
ledelser og ressourcepersoner, der har
haft fokus på at understøtte skolernes
ledelse af og udvikling af læringskultur.
Den enkelte skoler har haft tilknyttet en
VIA-underviser, som har bidraget med
sparring og hjulpet med at afholde
workshops for alle medarbejdere. Hertil
kommer øvrige kommunale aktiviteter
som makkerskole-samarbejde mellem
ressourcepersoner, netværk for ressource
personer og øvrige understøttende aktiviteter, læringssamtaler for skoleledelse,
evalueringsaktiviteter mm.
Vision, sammenhængskraft og teoretisk
fundament er til stede i Syddjurs
Vi oplever, at det mest særlige i Syddjurs
er, at ledere og medarbejdere i så høj grad
ser mening i, at det, som professionelle
læringsfællesskaber står for, er kursen og
vejen at gå. Det ser ud til, at legitimerin-
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gen af PLF og af ledelse og ressourcepersoner, der står på mål for PLF, er høj. Hvad
enten man møder Per som chef for Børn
og Læring, skoleledere, ressourcepersoner
eller medarbejdere, så har vi en oplevelse
af, at det her gør I sammen i Syddjurs
Kommune, og det er noget I vil. Måske er
I bare så få, at I nemt skaber sammenhold
og retning?
Jeg spørger ind til, hvilke aktiviteter der
har gjort en forskel, og Lise påpeger:
”De forskellige netværk som ledere og
ressourcepersoner har været i, gør en
forskel ude på skolerne – undervisningen
og udviklingslaboratorierne. De kender
hinanden godt! Det bliver meget et fælles
projekt – og ’det er den vej, vi går’. De
har været samlet på kryds og tværs, og
måske har det skabt en større sammenhængskraft?”
Den teoretiske fundering og den redskabsmæssige anvendelse er også høj.
For at kunne stå i rollen, at kunne planlægge og få det til at ske, er man nødt til
at have noget at gøre og tænke med. ”De
jonglerer rundt med Karl Tomms spørge
hjul og domæneteori – og de har en
masse knager at hænge tingene op på”,
siger Lise.
Motivation, mening og vedholdent fokus
er udfordringerne
At formål og forståelse står stærkt be
tyder ikke, at skoler i Syddjurs ikke også
bokser med hvordan, lige som andre. ”Det
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er ikke særligt for Syddjurs, men jeg hører
fra ressourcepersonerne, at de engang
imellem oplever, at de skal kæmpe en
kamp for at overbevise nogle ganske få
kolleger om, at det her er en god ide, og
at den rolle er svær at have”, fortæller
Lise.
Når vi dykker ned i de udprint, vi har liggende imellem os, træder motivation også
frem som et tema. Udprintene viser en
status, som ledelse og ressourcepersoner
har lavet over nogle centrale temaer i
indsatsen. Hertil blev teknikken learnlab
anvendt. Deltagerne udarbejdede hver
især udsagn omkring temaerne, og
efterfølgende vurderede deltagerne
udsagnene, hvorved de blev rangereret
efter antallet af ”likes”. På den baggrund
fik vi et samlet billede af deltagernes
væsentligste erfaringer og pointer. På
tværs af hold genfindes det at skabe
motivation og ejerskab som et centralt
element af udviklingsprocessen, se
nedenstående udsnit af fælles learnlab-proces.

Motivation kommer på nogle skoler til at
fylde meget og gøre det svært at træffe
beslutninger om, hvordan og hvorhen man
som skole ønske at bevæge sig i udviklingen på det konkrete niveau, fordi man bliver usikker på, om alle nu kan se mening
med det, man vælger. Det vil måske nok
være nemmere, hvis det med motivation
ikke var noget, der hele tiden skal arbejdes
med. På den anden side handler motivation også om mening. Det er vigtigt, at vi
gør tingene på meningsfulde måder – og
at vi kan tale om, hvad dét er. I virkeligheden er det hele essensen af PLF, at man
kan tale om sin praksis og udvikle den ved
at være reflekterede, hvad enten vi taler
om læring for eleverne eller den organisatoriske læring.
Det at være reflekteret handler netop om,
at man kan se forskellige perspektiver,
udforske begrundelser og handlinger og
forholde sig åbent overfor modsætningsfyldte forståelser. Men det føles svært at
stå i modvind, når enkelte kolleger giver
udtryk for, at det ikke giver mening for

Når man skal implementere ny praksis er det vigtigt at:
Ledelsen går forrest

Understøtte med dygtige
procesvejledere

At det er tydeligt "hvorfor", så alle kan
se meningen med det nye

The big why?

At skabe ejerskab og motivation hos
de involverede

At der er enighed i, at ny praksis giver
mening

Udsnit af fælles learnlab-proces på udviklingslaborietorie, hold 3, jan. 2020
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dem. Det svære er, uddyber Martin, når
man kommer helt ned i praksismeningsniveauet. Overordnet er det meget svært
at være uenig i, at det er værdifuldt at
være lærende sammen, at stå med en
stærk professionsfaglighed og at have
høj dømmekraft. Dét kan alle se mening
i. Men når det kommer til den konkrete
udmøntning, kan det være vanskeligt at
se sammenhængen. Der kan opstå et
eksternt blik på PLF, hvor man som lærer
og pædagog synes, at det egentligt er en
meget god idé, men man oplever det ikke
værdifuldt i hverdagen. Det kan være fint
nok, at vi øver os i reflekterende dialoger
og helt sikkert bliver bedre til dét, men
bliver vi også bedre til undervisningen?
Giver det nogen værdi for børnene? Det er
ikke alle, der har oplevelsen af, at det giver
MIG noget, jeg kan bruge. Der kan derfor
være en adskilthed, hvor det nye, man gør
sammen i teamet, ikke opleves som “det
rigtige arbejde”, men som noget, der kommer oveni – og som tager tid fra det, man
opfatter som “det rigtige arbejde”.
Det hænger sammen med den implementeringsforståelse, der er indbygget
i forståelsen af professionelle lærings
fællesskaber. PLF er kulturudvikling og
ikke en model, en struktur eller et redskab,
vi bare kan implementere og som dagen
efter giver bedre undervisning.
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Så derfor er det et langt træk, hvor vi
løbende udvikler kulturen: måden vi taler
sammen på, samarbejder, deler praksis og
langsigtet udvikler og forbedrer læringsmiljø og undervisning. Det kan opleves
uvedkommende, hvis man ikke hurtig ser,
at det har effekt på elevernes læring, eller
hvis ikke det giver den enkelte noget, der
kan ses eller bruges her og nu.
Det er også et tema, vi genfinder i udprintene fra sidste udviklingslaboratorie, hvor
ledelser og ressourcepersoner påpegede
væsentligheden i, at den nye samarbejdspraksis skal opleves som en hjælp:
Præsentere praksis så formålet
fremstår tydeligt og som en hjælp
i det daglige.
Udsnit af fælles learnlab-proces på
udviklingslaborietorie, hold 1, jan. 2020

Et andet fortsat opmærksomhedspunkt er
at holde kursen i hverdagen og netop blive
ved med at styre efter, at udviklingen af
det lærende teamsamarbejde giver værdi.
Det kræver vedholdent fokus på, hvad der
skal siges og gøres; strukturer, stilladsering, indhold og processer. Nogle ledere
og ressourcepersoner giver udtryk for,
at det er svært at holde sig i sporet, når
hverdagen ruller af sted. Selv påpeger de,
at deres egen vedholdenheden er en forudsætning for at lykkes med udviklingen:
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Jævnligt snakker sammen, justerer og
holder fast i processen.
Udsnit af fælles learnlab-proces på
udviklingslaborietorie, hold 2, jan. 2020

Set ud fra hvor meget vi som VIA-undervisere er til stede på skolerne, har vi en
lille rolle i forhold til den daglige praksis.
Nogle skoler kan også sagtens selv gennemføre workshops, hvor de trækker på
relevant teori, redskaber og procesgreb.
Men i forhold til det vedholdende element
kan vores rolle bestå i at understøtte og
sørge for, at udviklingen og stilladseringen
af professionelle læringsfællesskaber får
opmærksomhed. Det er en bekymring
hos nogle ledere, om kursen kan fast
holdes, når VIA ikke kommer udefra og er
dem, der lige bryder ind i hverdagen og
den daglige praksis og sørger for, at det
får opmærksomhed og er i proces. Man
tænker, at man godt kan – men får man
det lige gjort? Måske er det ligesom med
mødre og gymnastiktasker. Så snart man
stopper med at servicere, kommer det
med af sig selv? På den anden side fortæller Lise om, hvordan to ressourcepersoner var blevet provokeret af noget en
VIA-underviser havde sagt til en undervisningsgang, der handlede om implementeringsteori. Han havde sagt noget i retning
af, at når nu det kører så godt ude hos jer,
at I sidder med til teammøderne, og I står
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for dem, så kan I jo godt bakke ud nu? Til
det var ressourcepersoneners respons,
at nej, det kører godt, fordi vi er der. Det
betyder ikke, at det kører godt og videre,
hvis vi bakker ud af det!
Vi har talt om PLF som ”det”,
men hvad er PLF?
Vi har været inde på det undervejs i vores
snak omkring bordet. At PLF er komplekst
og svært at gribe helt fat i som begreb
- og især at indsnævre som praksis, fordi
PLF jo er rettet mod hverdagen og den
specifikke skoles kontekst. I VIA går vi
ofte med denne beskrivelse af PLF: "Et
professionelt læringsfællesskab er en
inkluderende gruppe af mennesker, der
motiveres af en fælles læringsvision,
og som støtter og samarbejder med
hinanden og finder måder til at for
andre egen praksis gennem systematisk
opsamling, undersøgelse og vurdering af
data - og sammen lærer nye og bedre
tilgange. Det professionelle lærings
fællesskab fremmer læring og trivsel
for børn og unge gennem udvikling af de
professionelles egen læring." (Albrechtsen (2013), Dafour & Marzano (2015),
Hargreaves & Fullan (2016)).
Mange bokser med at definere mere
specifikt, hvad professionelle lærings
fællesskaber er – og ikke er. Og jeg spørger derfor Martin og Lise, om det kan lade
sig gøre at sige, hvad PLF er eller skal
forstås som i én sætning? Martin svarer:
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”PLF er et middel til udvikling af god
undervisning!” Det ligger der selvfølgelig
en hel masse i, men det handler grundlæggende om, at eleverne skal have god
undervisning. Og når vi siger god undervisning, er det ikke statisk, hverken hvad
det vil sige, eller hvordan det bedrives.
Lise supplerer med, at det handler om det
kontinuerlige samarbejde om at udvikle
læringsmiljøer og undervisning. Altså en
vilje og åbenhed til at ville have alle børn
til at lykkes fagligt og socialt. Det her er
en måde, hvor vi skal hjælpe hinanden til
at lave den bedst mulige undervisning til
gavn for de elever, vi har. Derfor er vi
nødt til at lære af hinanden. Og for at
vi kan lære af hinanden, er man nødt til
regelmæssigt at se hinanden og tale
med hinanden på måder, der fordrer
læring, og hvor man får undervisningen
gjort til genstand for det, man er sammen
om. Altså de elementer, vi italesætter som
de fem søjler og det strukturelle fundament.
Vi bevæger os stadig i det lettere
abstrakte, når vi taler om, hvad PLF er, og
snakken falder slet ikke på mødestruk
turer, dataanalysemodeller eller specifikke
refleksionsværktøjer. Så jeg spørger igen,
hvad man gør? Lise er hurtig: ”Det kan jeg
svare på! Det man konkret gør, er, at man
sammen får øje på sine elever, og hvad
de har brug for! Men det kan man altså
gøre på mange måder. De konkrete artefakter som læringscirklen, et spørgehjul,
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data, reflekterende team-øvelser osv. kan
hjælpe. Men det er ikke formålet med PLF,
at man kan anvende et spørgehjul. Det
er i høj grad nødvendigt med metoder,
redskaber og data, men det er ikke dem
i sig selv, der er professionelle lærings
fælleskaber.
Så det er svært at indfange, hvad professionelle læringsfællesskaber er, og hvordan
det ser ud, når det er fuldt til stede som
kultur. Og dermed følger, at der ikke er et
entydigt svar på, hvordan man helt konkret og præcist når derhen, og hvordan
man på det konkrete plan helt præcist
skal udvikle, lede og strukturere. Men det
er måske netop en pointe at holde fast i:
At professionelle læringsfællesskaber er
en dynamisk størrelse, og en ambition om
vedholdende at udvikle bedst mulig skole,
dannelse og uddannelse for børnene ved
at være lærende sammen om at udvikle os
professionelt. For som Rikke i sin artikel
om PLF på Marienhoffskolen skriver, er vi
et professionelt læringsfællesskab, når:
“Elevernes læring og trivsel er blevet et
fælles anliggende. Vi er oprigtigt nysgerrige på hinandens praksis og udvikling af
denne.”
Når ressourcepersoner og ledelse i Syddjurs skal opsummere de vigtigste ord om
PLF på deres skoler, træder dette billede
frem:

111

VIA University College

Ordsky på tværs af de 3 hold ifbm. udviklingslaboratorier, jan. 2020

Svar på, hvad PLF er på det konkrete plan
på nuværende tidspunkt, kan vi finde her
i bladet. Hver fortælling viser, hvordan
skoler i Syddjurs arbejder med at udvikle
professionelle læringsfællesskaber. Det
kan se ud på mange måder. Ifølge bl.a.
Schein(2000) består kultur af normer og
værdier, holdninger og antagelser, handlinger og artefakter. Det betyder, at når
vi udvikler professionelle læringsfællesskaber med udgangspunkt i et kulturperspektiv, er det både mennesker, processer, systemer og strukturer, der er under
udvikling. Selv peger ledere og ressourcepersoner på, at i fundamentet for at kunne
udvikle en ny kultur må man have:

-	en stærk ledelse omkring implementering som sætter tydelige rammer
- 	en bevidsthed om, at kulturudvikling
tager tid
-	en tydeligt mål og et klart hvorfor.
Med andre ord er det ikke en specifik
model, organisering eller aktivitet, der
er vejen til professionelle læringsfælles
skaber, men at ledelse og ressource
personer evaluerer og justerer processen
løbende og arbejder tæt sammen om
processen og målet.
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Vores snak omkring bordet er ved at blive
rundet af. Martin er på vej til Mørke Skole,
så vi slutter snakken af med at overveje,
om vi har nogle generelle gode råd, vi kan
sende med, der kan være hjælpsomme.
Vi når frem til, at det vigtigste råd er en
forhåbning om, at I i Syddjurs kommer
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godt videre med den kulturudvikling, I har
sat gang i, og at I holder snuden i sporet,
så I vedholdende bevarer fokus på samarbejde og læring på kryds og tværs som
middel til kontinuerligt at udvikle undervisning og skole, hvor alle elever lærer og
trives.
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Kommende temaer
Nr. 2 – 2020
Det pædagogiske læringscenter

Nr. 3 - 2020
Læse- og skrivevanskeligheder

Bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre sætter et fokus på
nye strategiske tiltag i skolens arbejde med
elevernes læring og trivsel. Betegnelsen,
det pædagogiske læringscenter, signalerer
et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Fra den tidligere bekendtgørelses
fokusering på en række servicefunktioner,
er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter for både eleverne og for det pædagogiske personale.
I denne udgave af Liv i Skolen sætter vi
spot på det pædagogiske læringscenter,
og hvordan man kan arbejde med PLC som
katalysator for skoleudvikling og didaktiske
udviklingsarbejder og understøtte en stærk
lærings- og skolekultur. Vi undersøger,
hvordan PLC ser ud her snart 6 år efter
bekendtgørelsen. Hvordan går det med
at bevæge forståelsen af PLC fra at være
et rum til at være en udviklingsfokuseret
enhed? Hvilke erfaringer har vi med
strategi, organisering og vejledere som
organisatoriske katalysatorer?

Velkommen til dette nummer om elever
med og i læse- skrivevanskeligheder.
Denne gruppe elever får mere og mere
fokus rundt omkring på de danske skoler.
Særligt ordblinde elever er i fokus, blandt
andet som følge af indførelsen af den
nationale ordblindetest og regeringens
fire første skridt mod en styrket ordblinde
indsats. Der er dog andre typer af læseskrivevanskeligheder end ordblindhed
og i dette nummer af ”Liv i skolen” sætter
vi fokus på elever med og i læse- skrivevanskeligheder i skolen bredt set. Det
gør vi ud fra flere forskellige perspektiver,
blandt andet ser vi på hvordan der arbejdes
med at udvikle strategier og systematikker,
så der skabes deltagelsesmuligheder for
disse elever på skolerne.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.

VIA University College
Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk
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