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Kære Lars Hende Svenson
Aabenraa Kommune har indenfor ansøgningsfristen den 20. februar
2015 ansøgt om at indgå i et etårigt vejledningsforløb samt et temaforløb
med Undervisningsministeriets Læringskonsulentkorps.
Vi takker for jeres interesse for læringskonsulenternes vejledning. Det er
med stor glæde, at vi kan meddele jer, at I er blevet udvalgt til at deltage i
et etårigt vejledningsforløb samt temaforløb.
De næste skridt i forhold til et etårigt vejledningsforløb
Indledningsvist vil en af jeres tildelte læringskonsulenter kontakte jer
telefonisk april måned 2015. Formålet med telefonmødet er blandt andet:
 At oplyse jer om hvilke læringskonsulenter, der er tilknyttet jeres
kommune.
 At afstemme hvilke forventninger, der stilles til jer i vejledningsforløbet.
 At aftale dato for opstartsmøde i maj, hvem der bør deltage i opstartsmødet, hvor det skal afholdes, hvad det skal omhandle, og
hvad I skal forberede inden opstartsmødet.
 At få et indblik i, hvilke forventninger I som kommune har til
vejledningsforløbet.
Temaforløbets indhold
Som deltagere i temaforløbet vil I få input til, hvordan I kan sætte klare
mål for læring og den lokale udvikling af praksis. Hovedparten af temaforløbene vil være tværkommunale. Temaforløbene vil derfor også være
forum for gensidig refleksion, sparring, videndeling og netværksdannelse
på tværs af skoler og kommunegrænser.
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Fire kursusdage
Temaforløbets fire kursusdage vil veksle mellem viden og praksis. Kursusdagene i temaforløbene vil blandt andet byde på:
 Oplæg, viden og inspiration fra praksis og forskning, herunder
værktøjer og metoder.
 Workshopper og planlægning af øvelser og systematiske refleksioner mellem kursusdagene.
 Feedback og sparring fra læringskonsulenterne på jeres indsatser
og aktioner.
 Videndeling, gensidig refleksion og netværksdannelse på tværs af
skoler og kommuner.
Læringskonsulenterne opfordrer skoleledelsen på den enkelte skole til at
støtte op om medarbejdernes deltagelse, så I med afsæt i temaforløbet
sammen kan udvikle og styrke skolen, undervisningen og elevernes læring. Skoleledelserne inviteres til at deltage i nogle af kursusdagene.
Tilmelding af deltagere til temaforløb
I vil blive informeret om tid og sted for kursusdagene i temaforløbet. I
bedes derefter sende en mail med en liste over de ønskede deltagere fra
jeres kommune til læringskonsulenterne på
laeringskonsulenterne@uvm.dk. Fristen for at indsende deltagerlisten vil
blive oplyst, når I modtager information om tid og sted for temaforløbet.
Når vi har det endelige overblik over, hvor mange kommuner og skoler,
der ønsker at deltage i temaforløb, vil vi vurdere, om det bliver nødvendigt at sætte et loft for, hvor mange personer der kan deltage fra hver
skole/kommune i temaforløbene.
Har I spørgsmål til læringskonsulenterne, er I meget velkomne til at kontakte Ulla Mørup Dall, mail: Ulla.morup.dall@uvm.dk, mobil: 25 28 48
53.
Vi glæder os til at påbegynde det etårige vejledningsforløb og temaforløb
med jer. Vi håber, at samarbejdet medvirker til, at I føler jer godt klædt
på til arbejdet og opgaverne med folkeskolereformen.
Med venlig hilsen
Anders Andersen
Kontorchef
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