Professionelle læringsfællesskaber – dagtilbud og skole
HVAD ER ET PROFESSIONELT LÆRINGSFÆLLESSKAB?
I et professionelt læringsfællesskab arbejder alle målrettet ud fra en fælles
grundforståelse:

•
•
•

•
•

Vi arbejder for at sikre læring og trivsel for alle børn
Vi fokuserer på børnenes udvikling og læringsudbytte med afsæt i
data
Vi er optaget af relationernes betydning i samarbejdet, dvs. at vi indgår
respektfuldt og åbensindet, er nysgerrige på andres perspektiver og
sætter os selv og vores egen praksis i spil
Vi arbejder eksperimenterende/kollaborativt undersøgende i den
pædagogiske praksis
Vi arbejder med læringsledelse på alle niveauer

Døgnseminar for dagtilbuds- og skoleledere, 7.-8. januar 2016

Professionelle læringsfællesskaber på dagtilbudsområdet
HVAD ER ET PROFESSIONELT LÆRINGSFÆLLESSKAB?
I et professionelt læringsfællesskab arbejder alle målrettet ud fra en fælles
grundforståelse:

• Vi arbejder for at sikre læring og trivsel for alle børn
• Vi fokuserer på børnenes udvikling med afsæt i data
• Vi er optaget af relationernes betydning i samarbejdet, dvs. at vi
indgår respektfuldt og åbensindet, er nysgerrig på andres perspektiver
og sætter os selv og vores egen praksis i spil

• Vi arbejder eksperimenterende i den pædagogiske praksis
• Vi arbejder med læringsledelse på alle niveauer
Dagtilbud, ledermøde d. 19. november 2016

WHAT?
Meget af det, der kendetegner professionelle læringsfællesskaber, kender og gør
vi allerede…

VIDA
”Det
nye”

• Vi sikrer læring og trivsel for alle børn
• Vi er optagede af relationernes
betydning, er nysgerrige og sætter
egen praksis i spil
• Vi arbejder eksperimenterende

• Vi har fokus på børnenes udvikling med
afsæt i systematisk brug af data
• Vi arbejder med ledelse af læring
(læringsledelse) på alle niveauer

Om data og forskellige data-typer

Tal om
barnet

Det vi ser
og
beskriver

Vilkår

Aktørniveau

Metode: Dataanalysecirklen

1.

Forudsig inden I kigger på
datagrundlaget:
a)

2.

Tjek forforståelse:
a)
b)

3.

b)

Hvad fortæller datagrundlaget, at I gør
godt?
Hvor skal I forbedre jer?

Planlæg indsats:
a)
b)

6.

Hvilke mønstre kan I reelt se i data?
Er der en tydelig linje/trend?
Ser I noget, der overrasker jer? Skriv
observationerne ned.

Fortolk data:
a)

5.

Hvorfor kom netop de formodninger frem?
Er der underliggende ting, der forvrænger
billedet?

Observer data:
a)
b)
c)

4.

Hvilke mønstre forventer I at se?

Hvordan kan I bygge på succeserne og
mindske svaghederne?
Hvilke indsatser vil understøtte et løft på de
områder, der skal forbedres?

Hvilke tegn vil I se, når indsatserne
lykkes?

Data – hvordan kan
vi også arbejde med
det?
Brug af spørgsmålstyper:

