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       Kontekst 
• Norddjurs kommunes plan for 

implementering af folkeskolereformen på et 
forskningsbaseret grundlag? (14 grupper) 

• Store resultatkrav fra de nationale test!! 

• De kommunale politikker og indsatser for 
inklusion, overbygningspolitik, IT, m.m. 

• Samarbejdsaftale med Slagelse og 
Skanderborg kommune  

 

 



                            

 
 

  

     Organisering 
• Lokal projektleder (2 årigt projekt) 
• Konsulentfirma: Challenging Learning, UK 

(Hvordan bliver konceptet fordansket og gjort 
”Norddjursk”?? 

• Styregruppe (tværgående) 
• Kursuspakke for alle skoler (pædagoger, lærere og 

ledere) 3kursusdage på tværs af skoler. 
• Alle skoler udpeger en IMPACT COACH (kurser) 
• Månedlige lederseminarer med projektleder og 

skolechef 
 



                            

 
 

  

   Indhold 
• År 1:  Lære, træne, forstå År 2: implementere 

• Kommunal Baseline-rapport: udgangspunkt 
(august 2014) (Hvad har vi brug for at lære?) 

• Forskningsmæssig forankring: John Hattie 
(grundbog: ”Synlig læring – for lærere”, Dafolo 

• Hver skole laver egen Baseline-rapport 

• Træning på egen skole….  Impact Cycle 

• Handleplan på hver skole (ledelsen) pr. 1/3. 

 

 

 

 



                            

 
 

  

Elementer 
• Fra undervisning til LÆRING! 

• Den synligt lærende elev: Hvad er jeg ved 
at lære? Hvad er næste skridt? Hvordan når jeg det? 

• Effektiv feedback (elever og lærere) 

• Kend din effekt (over 0,4 – brug af data) 

• Inspirerede og passionerede lærere 

• Den synligt lærende skole  
 



                            

 
 

  

     Impact cycle 
 

 

   Kopi 



                            

 
 

  

10kcd 
• Eks. på effektmålinger (eks. læsehastighed) 
• Eks. på Impact Cycles… 
• Eks. på synligt lærende elever… 
• Baseline-rapport (incl. skolemiljø) 
• Handleplan (til år 2): Fokus: Elevens selvindsigt 

• Hvordan får vi omsat de nye faglige fælles 
mål og uddannelsesparathedsbegrebet i 
den synligt lærende kontekst i hele 
årsplanen? 



                            

 
 

  

      Udfordringer 
• De nye FÆLLES MÅL for 10. klasse? Hvornår? 

• Definition af uddannelsesparathed? 

• Hvordan får vi omsat elevernes personlige 
mål (dannelse)i synligt lærende begreber?? 

• Hvilke kompetencer og metoder har vi brug 
for at udvikle? (faste skabeloner for mål) 

• Hvad gør vi på 10kcd - og hvad er fælles? 

• Hvad er LÆRINGSLEDELSE? (år 2)? 
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                    Kilder    
 John Hattie:  

     ”Synlig læring – for lærere”, Dafolo, 2014 

 

 Viviane Robinson:  

    ”Elevcentreret skoleledelse”, Dafolo, 2015 

 

 Undervisningsministeriets hjemmeside vedr. 
folkeskolereformen: www.uvm.dk + indsatser 

 

 EVA´s hjemmeside: www.eva.dk 

 

 Norddjurs kommune:  http://www.norddjurs.dk/borger/familie,-
boern-og-unge/folkeskolereform  
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                               UVM 

• Pejlemærkerne: Kompetencer for skoleledelser og 
forvaltninger 

• http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Mar/140325%20Pejlemaerker%2
0for%20kompetenceudvikling%20af%20skoleledelser%20og%20forvaltninger.pdf  

 

• De 7 ledelsesfelter: (praksis) 
• http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Skoleledelse-og-styring/Den-daglige-

skoleledelse   

• ”Pædagogisk ledelse”, maj 2014: (forskning) 
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Maj/140526%20Syntese_P
aedagogisk%20Ledelse.pdf  
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                                 EVA 

• ”Et bevidst blik på alle elevers læring”, 2014 
• http://www.eva.dk/projekter/2013/systematisk-brug-af-data-i-folkeskolen/download-

rapport/et-bevidst-blik-pa-alle-elevers-laering  

 

• Skoleledelse og læring: 
http://www.eva.dk/projekter/2014/skoleledelse-ledelse-af-undervisning-og-
laering  

 

 

       /LP/ lissp@norddjurs.dk  
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