TILBUD PÅ VIDENSREJSE og
AKTIONSLÆRINGSFORLØB

Ontario, Canada

Pris for vidensrejse og aktionslæringsforløb for
Aabenraa Kommune
______________________________________________________
Fase 1: Aktionslæringsforløb
- Temadøgn med 12 undervisningstimer:

96.500 kr.*

- En halv arbejds-/undervisningsdag

20.000 kr.*

Fase 2: Vidensrejse med refleksionsproces
Se særskilt beskrivelse på næste side

20.500 kr.pr. pers.

Fase 3: Aktionslæringsforløb
- Tre halve arbejds-/undervisningsdage

60.000 kr.*

Eventuelt tilkøb af fase 4:
Diplommodul i pædagogisk ledelse med afsluttende eksamen(selvstudie)

3000 kr. pr. pers.

Formaliseret og systematiseret vidensopsamling i kommunen faciliteret af UCL på baggrund af
gennemførte aktioner i kommunen.
Læringsdage for kommunale nøglepersoner i forhold til forankring og understøttelse af den
fortsatte udvikling og forankring.
________________________________________________________________________________
Priseksempel ved 65 personer (eksklusiv diplommodul og fase 4)

23.215 kr.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
* Udgifter til lokaler, forplejning og ophold afholdes af Aabenraa Kommune
** Projektkoordinering er inkluderet i prisen

*** Alle priser er eksklusiv moms

Detaljer om pris på vidensrejse
_______________________________________________
Inkluderet i prisen:
Fly fra Kastrup/Billund/Hamborg til Toronto og retur.
Transport til programlagte aktiviteter i Toronto.
Transport til Niagara Falls og vingård med vinsmagning.
Seks overnatninger med canadisk morgenmad og gratis WiFi på enkeltværelser
Frokost tirsdag til fredag.
Udgifter til oplægsholdere, skoler, ministeriet og organisationer, som møder os.
3-4 deltagende konsulenter fra UCL.
Administration og planlægning.

Ekskluderet i prisen:
Transport til og fra Kastrup/Billund/Hamborg
Eventuelle udgifter til forplejning under flyrejsen.
Aftensmad under hele turen.
Udgifter til eventuel sejltur eller sightseeing ved Niagara Falls.
Gaver til praktikskoler.
Forsikringer
Diplommodul
Transport til individuelle praktikskoler
Kompetenceudviklingsforløb faciliteret af Ledelsesakademiet.

Aktionslæringsforløb i tre faser
- med UCL som facilitator
__________________________________________________________________
Vidensrejsen til Ontario skal ses som et led i et tre-faset kompetenceudviklingsforløb, der har arme
strakt ud før, under og efter rejsen for at gribe, fastholde og sikre de kompetencer, som udfolder
sig i ledelsesteamets dialogiske møde med Ontarios ledelseskultur.

I Ontario har man en praksisnær tilgang til kompetenceudvikling på alle niveauer i skolen - også på
lederens arbejdsområde. Deling af best practice og aktive læringsfællesskaber er det centrale felt for
opkvalificering. Det har vi ladet os inspirere af i sammensætningen af et tilbud om et
aktionslæringsforløb til Aabenraa Kommune. Vi skal så at sige ind i den canadiske skoleleders
maskinrum og i dialog med ham om visioner, metoder, udfordringer - alt sammen sat i relation til en
dansk skolevirkelighed præget af skolereformens øgede fokus på målstyret undervisning, ledelse
med data og strategisk kapacitetsopbygning.

Aktioner og fokusområder, der potentielt kunne ses i forløbet:
Lederens monitorering af undervisningen. Lederen besøger undervisningen, og observerer elementer
fra viden om god undervisning jf. Hattie, Nottingham m.fl.
Lederens interventionsmuligheder gennem aktionslæring som ledelsesredskab.
Lederens procesledelse af kollektive læringsformer, der fremmer en professionel praksis for
synliggørelse af læring og skolens effekt. Resultaterne skal anvendes til ledelsens kommunikation
udadtil om effekten af skolens arbejde – synliggørelse af skolens effekt.
Forvaltningsniveauets udvikling af læringsnetværk, ledelsesmæssig pipeline, modeller til
forvaltningsmæssig understøttelse af forbedret ledelses- og undervisningspraksis med mere.
Samt mange flere, der skabes af deltagerne i forløbet…
Praksisudviklingen understøttes af undervisning i international ledelsesteori om bæredygtig ledelse,
udvikling af den professionelle kapital i medarbejdergruppen gennem fornyet teamsamarbejde,
ledelse af kollaborative lærings/refleksionskulturer, teori/praksis om lederen som leder af
professionelle læringsfællesskaber samt teori om god undervisning og læring.

Fase 1
____________________________________________________________________
Temadøgn primo august med:
Børge Bisgaard og Merete Storgaard fra Ledelsesakademiet, UCL.
Nøglepersoner med specifik viden på feltet fra DPU og Ontario.

Indholdet i temadøgnet kan eksempelvis give deltagerne:

● et overblik over international skoleudvikling set i relation til Ontario og den
danske skolereform
● indblik i og forståelse for den store fortælling om, hvorfor Ontario er lykkedes med sin
skoleudvikling de seneste 10 år
● indblik i begrebet “læring” og læreprocesser som fundament for skolens fremtidige virke
● indblik i perspektiver om den professionelle kapital i skolens kultur, der understøtter
forbedringer i elevernes læring og i undervisningen.
● indblik i fund fra komparative analyser af skoleledelse i Ontario og en syddansk kommune
● indblik i teori om bæredygtig skoleledelse, der skaber varige forbedringskulturer med
“læring”og refleksion som forandringsnøgle i maskinrummet
Ledelsesteams kobles med en canadisk skoleleder/et ledelsesteam med henblik på forudgående
kontakt omkring forventningsafklaring og aktionsfokus i forbindelse med danske skolelederes besøg
på pågældende skole.

Undervisningseftermiddag
Der vil blive afholdt en eftermiddag med introduktion til:

● aktionslæring som lærings - og forandringsmetode
● metodiske tilgange til det antropologiske arbejde, eksempelvis feltarbejde, komparative
analyser og kulturel kommunikation
● deltagerne vil processuelt blive guidet i en afdækning af de særlige problemstillinger i deres
hverdag, som de ønsker at have et særligt fokus på i det videre aktionsforløb.

Fase 2
____________________________________________________________________
Vidensrejse til Toronto fra søndag d. 12. oktober til søndag d. 19. oktober.
Deltagerne introduceres for canadiske metoder til pædagogisk ledelse af læring gennem oplæg på
Ontario Ministry of Education , OISE og Ontario Principals Council i Toronto.
Deltagerne observerer praksis og er i dialog med et canadisk ledelsesteam på en praktikskole om et
udvalgt aktionsfokus med relevans for egen praksis i Danmark. Hvert danske ledelsesteam får sin
egen praktikskole i Toronto, og de følger så at sige i hælene på en canadisk skoleleder i to
arbejdsdage.
Ledelsesakademiet faciliterer refleksionsprocessen undervejs med henblik på kvalificering, deling og
fokusering af de observationer og opdagelser grupperne har med fra deres praktikdage.

På arbejdsdagene i Toronto sammensætter vi efter aftale et program med elementer fra
nedenstående liste:
●

Ontario Principals’ Council (OPC): Joanne Robinson, Beverly Miller, Ken Arnot.
OPC er skoleledernes organisation, der både rådgiver og uddanner skoleledere.

●

Ontario Ministry of Education, Mary Jean Gallagher
Undervisningsministeriet i Toronto. Mary Jean Gallagher er Deputy Minister.

●

Strategies used to improve the performance of low performing schools in Ontario over the last 10
years? Eleanor Adams, Education Management Consultant
Hvilke strategier har vist sig effektive i Ontarios skolereform?

●

Toronto University: OISE and Teacher Education,Ruth Milne,
Toronto University rummer både læreruddannelsen og OISE, hvilket svarer nogenlunde til vores DPU.

●

Praktikophold på elementary eller secondary schools i Toronto District School Boards område.

●

Ontario Colleges of Teachers
Organisationen certificerer løbende lærernes kompetencer

●

Turistdag

Niagara Falls ligger 1½ times kørsel fra Toronto og er et enestående sted at besøge. Vi kører i bus
derned og besøger på vejen hjem én af de hyggeligste vingårde i området.

Fase 3
______________________________________________________________________________
Aktionslæring for skoleledelser og forvaltning
Aktionslæringsforløb med teori og praksis målrettet skoleledere/ledelser samt forvaltningsniveauet
fortsættes.

Aktionslæringsforløbet vil indholdsmæssigt tage sigte på at forandre praksis,med indsatser ,der
varetager pædagogisk ledelse og pædagogisk kvalitetsudvikling af den samlede organisation.
Inspirationen og det teoretiske afsæt hentes blandt andet i den internationale uddannelsesforskning
og udvikles med udgangspunkt i den eksisterende ledelsespraksis i Aabenraa kommune.
Forløbet kunne eksempelvis indeholde teori og praksis om:
● konfronterende, monitorerende og refleksionsskabende intervention i ledelsesarbejdet
målrettet lærere, pædagoger/lærerteam
● læringsledelse og læringsmål for elevernes læring
● god undervisning samt observationskriterier for dette
● lederen som leder af kollaborative læringskulturer, der skaber forbedringer i
undervisningspraksis
● den professionelle rolleskabelse i forhold til den nye ledelsesrolle.
● fokus og udvikling af ledelsesrummet og ledelseskraften
● “Hvordan skaber vi tid til det nye”? Organisatoriske ændringer i opgavevaretagelse
● SMART goals: udvikling og anvendelse af SMART goals til målstyring af centrale indsatser i
skolen
● anvendelse af data til at vurdere skolens samlede effekt/resultater
● lederen som aktør i samfundet – et ”community-building” perspektiv.

Aktionslæringsforløbet afsluttes med udarbejdelsen af konkrete strategier. Strategierne, der
udarbejdes af både forvaltning, skoleledelse og andre aktører i forløbet, skal indeholde anvisninger
på, hvordan der fortsat sikres implementering og forankring af erfaringerne fra
aktionslæringsforløbet og de nye handlinger, der understøtter realiseringen af skolereformens

intentioner.

Efter afslutning af aktionslæringsforløbet kan der tilkøbes en fase 4:
● Et forløb som indeholder formaliseret og systematiseret vidensopsamling i kommunen
faciliteret af UCL på baggrund af gennemførte aktioner i.
● Læringsdage for kommunale nøglepersoner i forhold til forankring og understøttelse af den
fortsatte udvikling og forankring.
● Diplommodul i pædagogisk ledelse. Selvstudie af litteratur med skriftlig eksamen på baggrund
af undervisning i aktionslæringsforløbet. Det aktuelle modul er på 5 ects point og har titlen
“Pædagogisk ledelse - at lede elevernes præstationer.”
Link til indholdsbeskrivelsen for pædagogisk diplommodul “Pædagogisk ledelse- at lede
elevernes præstationer”
● Netværksarrangementer på landsplan med de omkring 180 andre deltagere på UCLs tidligere
vidensrejser til Ontario.

Hvorfor kompetenceudvikling af danske skolefolk i Ontario?
________________________________________________________
● De tre overordnede mål i folkeskolereformen er helt
identiske med de mål Ontario havde for 10 år siden.
Ontario har nået dem med de indsatser og den strategi,
som skolelederne kan lære at anvende i dette
kompetenceudviklingsforløb.
● Ontarios skoleudvikling er et eksempel på best practice,
som vi med omtanke og kreativitet kan overføre til
danske forhold.
● Der er i reformen lagt op til en mere praksisnær
kompetenceudvikling af ledere end hidtil – netop praksisnær ledelsesudvikling er kendetegnende for
Ontarios succes.
● Reformen kalder på højere grad af pædagogisk ledelse og undervisning, hvor læringsmål er synlige
omdrejningspunkter for elevernes læring – også her er Ontario et unikt forbillede.
● I Ontario har man fra school board, til leder og videre til lærere, elever og forældre en konsensus
omkring et syn på barnet, der hedder ”Alle kan lære og alle skal lære.” Med den konsensus i en
dansk kommune er man godt på vej i forhold til øget læring og inklusion.
● Når man er interesseret i skoleudvikling, griber dét at se en helt anden skolekultur én på en måde,
som kan være langt mere øjenåbnende i forhold til egen praksis end mange timer på skolebænken
eller lange studier. Det har vi nu set hos over 100 deltagere på vore vidensrejser. At spejle sin egen
praksis i en noget anderledes praksis, som dog på mange måder er indenfor rækkevidde, rykker
alvorligt ved mange af de unødvendige selvfølgeligheder, som man er blevet blind for.

Præsentation af deltagende konsulenter fra UCL
_____________________________________________________

Anette Vestergaard

Pædagogisk konsulent i dansk
Rejseleder på fire studieture til
Ontario.
anve@ucl.dk

Børge Bisgaard

Konsulent og underviser
Primære arbejdsområder:
Ledelsesudvikling i
”Forvaltning/skole/dagtilbud –
Inklusion – Ny skolereform”
Master i offentlig ledelse og
skoleleder i en lang årrække
bbha@ucl.dk

Merete Storgaard
Jensen

Ledelses- og udviklingskonsulent.
Adjunkt, cand. mag.pædagogik med
speciale i skoleledelse og
international uddannelsesforskning.
Tidl. lærer og pædagogisk konsulent i
fynsk kommune.
mstj@ucl.dk

John Kraaer

Pædagogisk konsulent i pædagogisk
anvendelse af it og den internationale
dimension.
Rejseleder på fire studieture til
Ontario
joak@ucl.dk

