
 

Læringskonference den 8. juni 2017 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

Læringskonsulenterne inviterer til Læringskonference den 8. juni 2017. Dagen skal sikre, at 

viden og erfaringer fra vores samarbejder med 30 kommuner kommer ud og bliver 

anvendt af så mange som muligt. 

Da vi i 2016 holdt en lignende konference blev dagen oplevet som meget brugbar, og den 

fik en meget fin evaluering. Derfor gentager vi succesen og udvider den, så både skoler og 

kommuner, der har haft et ’kommunalt vejledningsforløb’ med læringskonsulenterne 

2016/17 – og skoleledere, vejledere, lærere, pædagoger, ressourcepersoner og skole-

/pædagogiske konsulenter og øvrige interesserede fra andre skoler/kommuner kan 

deltage. 

Formålet med Læringskonferencen er at dele erfaringer og resultater imellem deltagerne i 

de igangværende samarbejder - og med øvrige kommuner og skoler, som også står midt i 

udviklingsarbejdet. Formålet er at give inspiration til det videre arbejde med reformtiltag 

og skoleudvikling. 

Det bliver en dag med dialog, videndeling, sparring og mulighed for at 

danne relevante netværk, med afsæt i jeres arbejde med skoleudvikling.  

Ud over erfaringsdelingen på tværs af kommuner og skoler sætter vi fokus på trivsel og 

variation i skoledagen. Hans Henrik Knoop, professor ved Aarhus Universitet, giver os et 

fælles vidensgrundlag om de negative sider af kedsomhed og giver eksempler på, hvordan 

data fra trivselsmålingen kan bruges aktivt i arbejdet med at skabe rammerne for et mere 

spændende og lærerigt liv i skolen. 

Vi håber, I vil deltage og være med til at dele jeres viden og erfaringer med andre – og 

samtidig få nyt input med hjem. Sammen kan vi gøre hinanden klogere på, hvordan god 

skoleudvikling kan igangsættes, drives og understøttes. 

Det er vores forhåbning, at alle kommer tilbage til hverdagen med ny inspiration, nye 

perspektiver og refleksioner til at drive arbejdet med at udvikle en styrket lokal 

skolekultur. En skolekultur hvor hverdagen er præget af motivation, didaktisk refleksion og 

samarbejde om elevernes fortsatte læring og trivsel. 



 

 

PROGRAM 
 

08.30-09.30  Ankomst, morgenbrød og kaffe. Vælg dine Pecha Kucha’er, som handler om 

skoleudvikling – og derudover sætter fokus på forskellige elementer som f.eks. 

pædagogisk ledelse, brug af data, inklusion, pædagogiske læringscentre, lærings-

målstyret undervisning, modtagetilbud mv. Pecha Kucha’er er korte, skarpe oplæg, 

der inviterer til efterfølgende dialog.  

 

09.30-09.50  Velkomst og dagens program ved Anders Andersen, kontorchef i Center for 

Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

 

09.50-11.30 Deltag i to Pecha Kucha’er om erfaringer med skoleudvikling med fokus på bl.a. 

pædagogisk ledelse, brug af data, inklusion, PLC, læringsmålstyret undervisning, 

modtagetilbud mv. 

 

11.30-12.30 Motivation, kedsomhed og brug af trivselsdata 

Oplæg ved Hans Henrik Knoop, professor ved DPU/Aarhus Universitet  

Hvordan kan vi undgå, at elever i stigende grad oplever at spilde deres skoletid? En 

national trivselsmåling er en slags immaterielt nationalregnskab, som vi har en fælles 

interesse i, fordi alle ønsker trivsel – og videnskabelige indsigter fortæller os stadig 

mere om, hvordan vi effektivt opnår den. I dette oplæg præsenteres et overblik over 

de vigtigste trivselsvidenskabelige indsigter, og der gives eksempler på, hvordan man 

konkret kan bruge dem i arbejdet i skolerne.  

12.30-13.30  Frokost 

 

13.30-14.45  Samtalesaloner 

Samtalesalonen indledes med en kort rammesættende inspirationsoplæg, som 

berører nogle af de spørgsmål/dilemmaer, som deltagerne har ønsket at drøfte (via 

tilmeldingen). Derefter vil der være dialog om temaet understøttet af en salonvært.  

 

14.45-15.30  Opsamling og afrunding af dagen ved Anders Andersen 

    

 

 

  

Tilmeld dig dagen her  

 

http://www.conferencemanager.dk/laeringskonferencevejle2017

