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BAGVEDLIGGENDE RATIONALER

• At skabe et professionelt læringsfællesskab.
• At skabe en didaktisk rational skole i 

udvikling.
• Her har LEDELSEN en afgørende betydning.

• Fælles didaktisk sprog på tværs
• Ledere tæt knyttet til kerneydelsen

• Her er den engelske term ‘Teacher Agency’ 
meningsfuld.
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BRED DEFINITION AF

PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

”A professional learning community 

is a group of educators who are 

sharing and critically reflecting on 

their practice in order to enhance 

the learning of students and 

teachers, thereby supporting 

school development” 
(Sleegers et al., 2013, p. 120)
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HVORDAN støtter man udviklingen af et
STÆRKT PROFESSIONELT LÆRINGSFÆLLESSKAB?

1. Gennemfører refleksioner og 
samtaler med det formål at forstå 
sammenhængen mellem 
undervisning og læring og afprøve 
nye ting i undervisningen.

2. Sikre at der hersker en udpræget 
samarbejdskultur: fælles værdier -
fælles forpligtelse til at handle. 

3. Sikre at lærerteams regelmæssigt 
aftaler egne læringsmål, 
problemstillinger, man vil 
udforske. 

4. Sikre at man jævnligt observerer 
hinandens undervisning. 

5. Sikre at man bruger evalueringer 
systematisk og gennemfører 
fælles analyse af resultaterne 

6. Sikre man opsøger og anvender 
evidens og andres gode erfaringer 
i egen praksis. 

Vescio, Ross & Adams: A review of research on the impact
of professional learning communities on teaching practice
and student learning, Teaching and Teacher Education 24, 2008.

DuFour, DuFour, Eaker & Many: Learning by Doing. A
Handbook for Professional Learning Communities at Work,
Solution Tree Press, second edition 2010.
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AT SKABE ET PROFESSIONELT LÆRINGSFÆLLESSKAB

5 centrale dimensioner

1. Fælles værdier og vision

2. Fokus på elevernes/ kursisternes læring

3. Deprivatisering af praksis
4. Reflekterende dialoger

5. Samarbejde

DIDAKTIK

Fra forskning i læreres læring og kompetenceudvikling ved vi, at lærere tager deres egne 
erfaringer som studerende med sig ud i klasserummene, og disse indlejrede erfaringer kan 
være svære at ændre. De erfaringer er så dybt indlejret kropsligt og tavst — ligesom det at 
køre på cykel — at det kan være svært at lave om på. Ved at give tid og plads til en særlig 
opmærksomhed på dette er det dog muligt at ændre på holdninger og handlinger til gavn 
for undervisningen. En sådan opmærksomhed bør skabes i et kollegialt læringsfællesskab, da 
man ved at arbejde med didaktisk opmærksomhed i et kollegialt læringsfællesskab kan udvikle 
et fælles sprog og en fælles optik på undervisningen og dermed skabe større bevidsthed 
om egne handlinger. Denne indsigt i praksis opnås ved at komme tæt på det, der foregår 
i klasserummene — for eksempel gennem observation af undervisningen og efterfølgende 
refleksiv dialog.

ISBN 978-87-7160-411-5

9 788771 604115

ISBN 978-87-7160-411-5

Varenr. 7669

Denne bog understøtter udviklingen af en kollegial bevidsthed om læreres pædagogiske 
dømmekraft ved dels at give forskningsmæssigt belæg og indsigt, dels komme med konkrete 
bud og redskaber til at italesætte og arbejde med et didaktisk vokabular i et kollegialt 
læringsfællesskab.

Bogen henvender sig til lærere, lærerkollegier og pædagogiske ledere, der ønsker at arbejde 
med lærerudvikling i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning

Lea Lund er ph.d. i uddannelsesforskning, adjunkt i almendidaktik inden for 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser på Aarhus Universitet. 
Hun har i en årrække arbejdet med læreres kompetenceudvikling og under- 
visningsudvikling generelt.  Er aktuelt forskningsleder på aktionslæringspro-
jekterne ROK-projektet (Relationskompetencer Og  Klasseledelse i gymna- 
siet) og KLEO-projektet (Klasseledelse Og Erfaringsopsamling i ungdoms-
uddannelserne). 
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idaktisk refleksion
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LEA LUND

Didaktisk refleksion
Når lærere sætter ord  

på egen praksis

Samme elementer i KLEO 
som der beskrives i PLF-litteraturen
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DEPRIVATISERING AF PRAKSIS & REFL. DIALOGER
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Skolen i Morgen

Deprivatisering af 

praksis gennem 

undervisningsrunder

Denne artikel fokuserer på, hvordan en deprivatisering af praksis i skolen kan understøttes af såkaldte 

undervisningsrunder og styrke arbejdet som et professionelt læringsfællesskab. Artiklen beskriver, hvordan 

undervisningsrunderne konkret kan rammesættes og udføres i praksis, og hvilke overvejelser lederen bør 

gøre sig i den forbindelse. Desuden drøftes det i artiklen, hvad man som leder skal være opmærksom på, at 

undervisningsrunderne ikke udvikler sig til. 

Tema:  Ledelse af professionel, praksisnær kompetenceudvikling 

Af Thomas R.S. Albrechtsen, 

docent, ph.d., UC SYD

I en kommende udgivelse med titlen 

Professionelle læringsfællesskaber og fag-

didaktisk viden (Dafolo, under udg.) vil 

jeg, sammen med fagkolleger, give nogle 

bud på, hvordan professionelle lærings-

fællesskaber kan være med til at styrke 

læreres professionelle kompetencer med 

særligt henblik på udvikling af deres fag-

didaktiske viden. En lærers fagdidaktiske 

viden er udtryk for, hvordan en lærer er i 

stand til at formidle et fagligt indhold på 

en forståelig måde til en bestemt gruppe 

elever. Læreres fagdidaktiske viden vil 

være tæt knyttet til aktiviteter i klasse-

værelset og er noget, som man i daglig-

dagen måske ikke i særlig høj grad deler 

med sine kolleger. Det har derfor opta-

get os, hvad der nærmere skal forstås ved 

læreres fagdidaktiske viden, og hvordan 

denne viden kommer i spil mellem kol-

leger i danske skoler, der organiserer sig 

som professionelle læringsfællesskaber. 

Vi arbejder i bogen ud fra en fælles forstå-

else af et professionelt læringsfællesskab 

som et samspil mellem fem dimensioner: 

1. Fælles vision og værdier

2. Fokus på elevers læring 

3. Deprivatisering af praksis 

4. Refl ekterende dialoger (og kollektive 

undersøgelser) 

5. Samarbejde (Albrechtsen 2013; Louis 

og Kruse 1995) 

I bogen lægger vi vægt på forskellige 

dimensioner i de enkelte kapitler, men 

altså med et fælles udgangspunkt i den 

overbevisning, at man i et professionelt 

læringsfællesskab må være opmærksom 

på sammenhængen mellem alle fem di-

mensioner. I mit eget bidrag til bogen ser 

jeg på udfordringen med at deprivatisere 

sin praksis for kolleger i forbindelse med 

skolebaseret faglig vejledning. Jeg vil i det 

følgende også fokusere på denne dimen-

sion, altså deprivatiseringen af praksis, set 

i forhold til skoleledelse og eksemplifi ce-

ret ved idéen om gennemførelse af under-

visningsrunder. Formålet er at diskutere 

undervisningsrunder som et konkret bud 

på, hvordan man som skoleleder kan ska-

be professionelle læringsmuligheder for 

det pædagogiske personale i skolen, men 

også berøre hvilke risici der kan være for-

bundet med realiseringen af denne idé.

Hvad er en deprivatisering 

af praksis?

Når jeg holder oplæg om, hvordan profes-

sionelle læringsfællesskaber kan tænkes 

at blive realiseret i en dansk kontekst, får 

jeg meget konstruktiv respons. I forbind-

else med dimensionen deprivatisering af 

praksis foreslog en skoleleder mig på et 

tidspunkt, at det måske burde udskiftes 

med et bedre udtryk, da det synes at have 

nogle negative bibetydninger (”noget 

man skal gå væk fra”, i stedet for ”noget 

man skal gå hen i mod”). Forslag til al-

ternative udtryk kunne være videndeling, 

synliggørelse af egen undervisningspraksis 

eller fællesgørelse af praksis. En lærer un-

drede sig også over udtrykket ”depriva-

tisering af praksis” med kommentaren: 

”Hvorfor opfi nde nye begreber for no-

get, der allerede er velkendt?” Man kan 

altså indvende, at mit forsøg på en di-

rekte oversættelse af det engelske udtryk 

”deprivatized practice” (Louis og Kruse 

1995) ikke er så hensigtsmæssig eller ikke 

fungerer særlig godt på dansk. Her kan et 

forslag igen være, at man burde vælge en 

anden – og altså mere velkendt – beteg-

nelse for fænomenet. Det kan man na-

turligvis diskutere. Jeg holder dog stadig 

fast i begrebet, der har til hensigt at be-

skrive, hvordan lærere deler, observerer 

og diskuterer hinandens undervisning og 

didaktik ved, på en eller anden måde, at 

synliggøre den for hinanden, og som altså 

kommer til at udgøre en væsentlig del af 

de kollegiale undersøgelser og refl ekte-

rende dialoger, som også karakteriserer 

et professionelt læringsfællesskab. 

Noget andet er, at en deprivatiseret 

praksis jo forudsætter, at der er en pri-

vat praksis der deprivatiseres. En uddan-

nelseskonsulent spurgte mig forleden: 

”Oplever du, at man stadig taler om den 

privatpraktiserende lærer?” Det er et godt 

spørgsmål! Udtrykket deprivatisering af 

praksis har jeg overtaget fra de første be-

skrivelser af, hvad der karakteriserer et 

professionelt (lærings)fællesskab blandt 

lærere, som blev formuleret i slutningen 

af 1990’erne i en nordamerikansk kon-

tekst. Man kan derfor spørge, hvorvidt 

det overhovedet giver mening at beskrive 

den aktuelle undervisning i danske skoler 

som en privat praksis eller en privat sag 

eller læreren som privatpraktiserende. Er 

vi ikke ovre den tid, hvor det var normen? 

Har vi ikke rykket os meget siden der i 

1990’erne i Danmark dukkede et øget fo-

kus på teamorganisering op i skolerne, 

og nu hvor så godt som alle skoler har 

oprettet fl ere typer af team, som perso-

nalet deltager i?  Gøres der ikke allerede 

meget for at synliggøre og offentliggøre 

undervisningen? Er der ikke allerede 

masser af samarbejde og personalemø-

der i skolerne, så man måske nogle ste-

der næsten er ved at ”møde sig ihjel”, og 

føler man skal dele alt med alle? Det vil 

nogle formodentlig opleve. Argumentet 

i denne sammenhæng er dog blot, at en 

deprivatisering af praksis må fi nde sted 

som én af de processer, der karakteri-

serer et professionelt læringsfællesskab. 

• Fælles værdier og vision
• Fokus på kursisters/elevernes læring
• Deprivatisering af praksis
• Reflekterende dialoger
• Samarbejde
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Lea Lund er ph.d. i uddannelsesforskning, ad-

junkt i almendidaktik indenfor ungdomsuddannel-

ser og videregående uddannelser på Aarhus uni-

versitet. Ansat ved Center for Undervisningsudvik-

ling og Digitale Medier (CUDIM/TDM) Aarhus 

universitet. Medlem af den almendidaktiske fag-

gruppe på teoretisk pædagogikum for gymnasielæ-

rere. Lea har i en årrække arbejdet med læreres 

kompetenceudvikling og undervisningsudvikling 

generelt. Hun er aktuelt forskningsleder på akti-

onslæringsprojekterne: ROK-projektet (Relations-

kompetencer Og Klasseledelse i gymnasiet) samt 

KLEO-projektet (Klasseledelse Og Erfaringsop-

samling i ungdomsuddannelserne). 

Lea har netop udgivet brugsbogen: ’Didaktisk 

refleksion – når lærere sætter ord på egen praksis’. 

Det empiriske materiale og afprøvningerne til 

øvelserne i bogen er primært indsamlet på VUC’er 

rundt om i landet og dels på STX og HHX.

T
ilbage i oktober nummeret i 2015 (nr. 

114)1 skrev jeg en artikel om behovet for 

at øge fælles didaktisk refleksion på lærer-

kollegierne på baggrund af min ph.d. VUC-lære-

rens læring i praksis ’Lærerens verden – almendi-

daktiske refleksioner over klasserumserfaringer’2. 

Jeg har siden da arbejdet videre med lærerkollegi-

ers didaktiske refleksion. I artiklen her gør jeg op-

mærksom på, at hvis man som lærer er sig bevidst 

om de holdninger, man bringer med sig under for-

beredelsen og ind i klasserummet, så har man og-

så et bedre afsæt for at korrigere sin undervisning. 

Og her spiller den pædagogiske ledelse en vigtig 

rolle. Min hensigt med denne artikel er således at 

gøre ledelsen opmærksom på at understøtte lærer-

ne i denne bevidsthed. 

Værdien i fælles didaktisk refleksion

Hvis lærerne forstår, hvordan de ræsonnerer over 

undervisningen, så kan de med denne indsigt gøre 

det, der foregår i klasserummet mere forståeligt og 

synligt for sig selv, og dermed gøre det muligt at 

ændre praksis til det bedre samt tilpasse praksis til 

forandringer. Har man ikke denne didaktiske op-

mærksomhed skabt via sproget er det banalt sagt 

svært at tale om. Dertil har jeg udviklet en brugs-

bog for lærerkollegier som indeholder diskussions-

øvelser,3  således at lærer og lærere, eller lærere og 

ledere kan gå i didaktisk dialog med hinanden og 

holde øjnene på bolden, når de samtaler. Jeg illu-

strerer i nærværende artikel – med støtte fra citater 

fra ledere og lærere – vigtigheden af at tale om sin 

måde at tænke undervisning på samt at argumen-

tere for sin måde at udføre undervisningen på. 

Dette gælder i lige så høj grad lederens egne pæda-

gogiske begrundelser. Artiklen er delt op i tr: Først 

fremlægges kort indsigt fra lærertænkningsforsk-

ningen, dernæst selve fremgangsmåden for udvik-

lingen af praktiske argumenter og afsluttes med ci-

tathenvisninger fra lærere og ledere.

Opmærksomhed på ’Læreres tænkning’

Studier i læreres professionelle udvikling samt læ-

rertænkningsforskningen har vist, at lærerstude-

rende ankommer til læreruddannelsen med forud-

indtagede forestillinger om og holdninger til, hvad 

god undervisning er4. Læreres indstilling til under-

visningen er påvirket af egne tidligere erfaringer 

som elev, senere som studerende og senere igen af 

de erfaringer, han/hun har gjort sig som ansvarlig 

for undervisningen. Og disse overbevisninger er 

stærkt styrende og modstandsdygtige for foran-

dring5. Læreren trækker altså i høj grad på erfa-

ringsbundne, kropslige, ofte tavse uudtalte refe-

rencerammer, hvilket forskere kalder personlige 

implicitte teorier og subjektive teorier6 . Feltet in-

denfor lærertænkningsforskning har bevist en 

stærk sammenhæng mellem lærernes overbevisnin-

ger og deres handlinger i klasserummet. 

Anbefaling til den pædagogiske ledelse: 

Der er potentiale i kollegial 

didaktisk refleksion 

I KLEO har vi særligt fokus på:
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DIDAKTISK RATIONALITET

• Idealet om den didaktisk rationelle skole.
• Den fuldprofessionelle organisation.

Didaktiske rationalitet skal forstås som den mulighed læreren skal gives, 
hvorved det bliver muligt for læreren at overveje og sikre en meningsfuld 
undervisningssituation. 

I rationalitet ligger indlejret evnen til og muligheden for at handle på 
grundlaget af omtanke, som en del af den praksis læreren udøver dels 
under og dels udenfor handlingstvang.

Professor i pædagogik, Erling Lars Dale (1947 – 2011). 
Oslo Universitet, ved Pedagogisk Forskningsinstitutt.



Aarhus universitet - CUDiM
Sarah Robinson & Lea Lund

LÆRERPROFESSIONENS PRAKSISNIVEAUER

Kompetenceniveau 3: Metadiskussioner 
Pædagogikken som refleksion
Overvejelser over curriculum og mål

Kompetenceniveau 2: Planlægning
Håndtering af curriculum og mål

Kompetenceniveau 1: Akut handlingstvang
Pædagogisk handlen i rummet     

K3
K2
K1

Erling Lars Dale: 
Didaktisk rationalitet. 
En professionel skole
Figur 1: Dales tre kompetenceniveauer. L.
Lunds frie gengivelse af Dale (1998, 1999)
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LÆRERPROFESSIONENS PRAKSISNIVEAUER

Kompetenceniveau 3: Metadiskussioner 
Pædagogikken som refleksion
Overvejelser over curriculum og mål

Kompetenceniveau 2: Planlægning
Håndtering af curriculum og mål

Kompetenceniveau 1: Akut handlingstvang
Pædagogisk handlen i rummet     
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Erling Lars Dale: 
Didaktisk rationalitet. 
En professionel skole
Figur 1: Dales tre kompetenceniveauer. L.
Lunds frie gengivelse af Dale (1998, 1999)
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Fokus på det læringspotentiale,
der ligger i arbejdet med egen tavs viden 

om undervisning.

Synliggørelsen af egne erfaringer 
samt holdninger til god undervisning.

I KLEO bygger vi på ideerne om en didaktisk rational skole 
og en udvikling af skolen som et professionelt læringsfællesskab

Vi har:
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LÆRERE SOM FORANDRINGSSKABERE
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LÆRERE SOM FORANDRINGSSKABERE

Teoretisk grundlag fra sociologi:
agency, vs. structure – hvordan mennesker opnå 
deres vilje, få tinge til at ske, ændre en rutine, praksis, 
ændre måden at gøre noget (Archer, Bunzell, Fuchs)

Agency is the way in which ‘actors critically shape their responses to 
problematic situations’ (Biesta & Tedder, 2006; 11)

Politiske diskurser i uddannelsessektoren
‘teacher agency’ ‘teachers as agents of change’
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SKOTSK SKOLEREFORM – NYE FORVENTNINGER

Curriculum for Excellence 

NOT ONLY DOES IT give explicit permission to teachers to exert
high(er) degrees of professional agency within the contexts in which
they work, but actually sees agency as an important dimension of 
teachers’ professionalism (Priestley, Biesta & Robinson, 2013; 187)

Hvad betyder den ændring for lærere, som har været opdraget til
at ‘teach to the test’ og være i et miljø, hvor der fokuseres på det 
instrumentale?

Hvad forstår de?
Hvad gør de? 
Hvordan bliver de forandringsskabere?  
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FROM DELIVERER TO DEVELOPER
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KORT OM SKOTSK FORSKNINGSPROJEKTET 

Teacher Agency and Curriculum Change (15 mdr.)

Hvordan Etnografiske undersøgelse 
(observationer, interview, samtaler ad hoc)

Hvor 3 skoler i Central Skotland (fra 100 – 700 
elever)

Hvem Lærere fra flere discipliner, erfaringer 
(2 år – 30 år)
Ledere på alle 3 skoler 
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TEACHER AGENCY MODEL

Biesta, Priestley, & Robinson, (2015) 
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FORBINDELSE MELLEM BELIEFS OG DET KORTSIGTET

Lærerens rolle:
The teachers role is as facilitator to encourage and enable the 
learner to have access to the stimulus you need to encourage them
to make the right choices, or to learn in a particular style, to jump 
through hoops and pass exams. Because, at the end of the day, 
that is how it is measured. (Lærer, Townhead Skole)

Attituder til elever:
The more able pupils still want classroom teaching from the front. 
They want to have things written down. The less able pupils prefer
the less structure but they are in actual fact the ones who are less
able to manage their own learning. (Lærer, Townhead Skole)
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FORBINDELSE IMELLEM BELIEFS OG DET LANGSIGTET

Well, the main thing you would come up with straight away is for 
learning but not just academic learning. You are building them as 
individuals to know how to relate to others, how to socialise, to 
interact. To get them prepared for the wider world. (Lærer, Hillview
Skole)

You are not always thinking about the knowledge that they are
going to get because; is that knowledge ever going to be used? It is 
nice to learn things, facts, but that cannot be transferred. That is not 
going to help them when they leave school. Whereas the skills that
help them learn those things or do a certain activitiy in a certain way
is what will help them in the future. (Lærer, Hillview Skole)
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HVOR MEGET INDFLYDELSE HAR LÆRINGS MILJØET?

Gode relationer er ikke nok

We are all in the same boat. The meeting ends up being taken up 
with things that are important, but not big important things. We have 
tried to get going with some curriculum development and we
haven’t been able to get on with that because of the other things
that need to be discussed. We have had to put them aside. 
(Lærer, Hillview Skole)
Oh my goodness, that is a whole year and I don’t know that I am 
any further forward with feeling confident about implementing
Curriculum for Excellence.  (Lærer, Hillview Skole)
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HVAD ER BETYDNING AF LEDEREN I LÆRINGSMIJØET?

And if you are encouraging staff to do things that are a wee bit 
different or to not always follow things in a mainstream way, there is 
much more chance that they will develop as teachers, as 
professionals and as members of staff. So when someone comes
with a crazy idea – okay, have a go at that. If they make a mess of it 
and it does not work, well that is okay. You tried it, did not work, we
will try something different next time. (Pæd. Leder, Lakeside Skole)

There is equality because (navn) has never been ‘I am superior to 
you’ or whatever. So it is level on that front. I know that she views
herself as a teacher and I am a teacher and we are totally level. 
(Lærer, Lakeside Skole)
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TEACHER AGENCY & PLF

5 centrale 
dimensioner i PLF

1. Fælles værdier og vision

2. Fokus på elevernes læring

3. Deprivatisering af praksis

4. Reflekterende dialoger

5. Samarbejde
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ARBEJDSSPØRGSMÅL

Spørgsmål til undervisere (individuelt) (5 min.)
• Beskriv kort en situation hvor du enten oplevede at være forandringsskaber 

eller hvor du oplevede forandringsbarriere.

Spørgsmål til undervisere og ledere (parvis) (20 min. i alt)
Leder finder leder og lærer finder lærer at samtale med
• Del situationen med den anden og identificere hvilke elementer fra 

modellen eller PLF var i spil.

Spørgsmål til undervisere og ledere (parvis) (30 min. i alt)
• Forklar hinanden hvilke elementer har givet udfordringer og hvordan.

• Forklar hinanden hvilke elementer har været skabende – givet muligheder.

• Evt. finde et element som kan skabe og forhindre og forklar, hvad det er 

som ligger til grund for det.
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OPSAMLING…

• Hvilke elementer har givet udfordringer og hvordan.
• Hvilke elementer har været skabende – givet muligheder.
• Evt. finde et element som kan skabe og forhindre og forklar, hvad det er som ligger til grund for det.

Undervisere:
1. IT (kan relateres til alle elementer af TA-modellen)
• Udfordringer og mulighederne ved IT-indtoget på skolen.
• Barriere: Nogle usikre (manglende kompetencer) manglende interesse, troen på at teknik kan støtte elevernes læreproces.
• Skabende: Ressourcerne til at sikre at alt teknisk er oppe at køre er afgørende.

2. Deprivatisering af praksis er givende
• Tid, rum og rammer til at sparre med en udefra (KLEO-konsulenter)
• Rammer og set-up og struktur er afgørende for at fremme processen.
• Håber det kan leve videre i organisationen – da vi er fælles om noget som vi oplever at stå meget alene med (evt. et 

formaliseret intro program).

3. Tid er afgørende
• Kan være en hæmmer og en fremmer – afgørende at der er tid.

4. At eksperimenterer med sin undervisningsform
• Forandring skaber usikkerhed hos elever i første omgang
• Eksamen er målet, og derfor skal forandring ikke være modstridende med den eksamen de skal til, derfor må lærerens 

‘eksperiment’ ikke være en hæmmer for eleverne, som måske er vant til noget andet i læringsrummet – fx at gå fra deduktiv til 
induktiv undervisning.
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OPSAMLING…

• Hvilke elementer har givet udfordringer og hvordan.
• Hvilke elementer har været skabende – givet muligheder.
• Evt. finde et element som kan skabe og forhindre og forklar, hvad det er som ligger til grund for 

det.

Ledere:
1. Kunne rumme hele lærerkollegiet ved fremtidsvisioner
• Det skal give mening for den enkelte lærer men det er (utopisk) svært at få fx alle 85 lærer til at synes det samme 

er meningsfuldt.
• Pæd. udvikling er svært fordi ikke alle lærere er enige i at den indsats ledelsen vælger, fx at komme på besøg i 

undervisningen.

2. Tid
• Tiden til at være en del af undervisningen v. observationer er ikke ledelsens primære rolle. 
• Dog er lærerudvikling også en del af ledelsens opgave, derfor skal der være et element af indsigt og samtale om 

kerneydelsen.

3. Vores opgave er være det lag mellem lærerens undervisning og reformernes sigte fra ministerielt hold
• Bekendtgørelser og fortolkningsarbejde, dette er en skoletolkning og på den måde faktisk en del af 

deprivatiseringens ånd.
• Skolens fælles visioner og måde at kommunikere på skal sikre en oplevelse af kontinuerlighed for 

eleven/kursisten.
• Der er altså flere ‘lag’ som viser PLFs deprivatisering ikke er aktiv.
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RESTEN AF DAGENS PROGRAM 

12:00 – 13:00: 

Frokost i Stakladen, bygning 1421

13:00 – 14:15

At skabe professionelle 
læringsfællesskaber – set fra et ledelses-
og konsulentperspektiv

Oplæg ved KLEO-ledere og KLEO-
konsulenter

14:15 - 15:45

Kaffe  og cafeborde 
KLEO-lærernes aktionserfaringer

15:45 – 16:00

Fælles plenum dialog og afrunding

I auditorium 1, bygning 1441, lokale 012

V/Lea Lund


