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FGU - kompetenceudvikling



• Ledelsens kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og 
forandringsledelse inden for en FGU-kontekst

• Udviklingen af en fælles kultur og praksis på den enkelte skole og samarbejdet 
mellem underviserne om eleverne og FGU-undervisningen

• Underviserne i at tilrettelægge og gennemføre deres undervisning i 
overensstemmelse med de didaktiske principper, der gælder for FGU
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Kompetenceudviklingen skal styrke:
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FGU kompetenceudvikling
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Hvorfor 
professionshøjskolerne?

1) Kapacitet samt eksisterende kompetencer og erfaringer til at løfte opgaven

2) Opbygge et levedygtigt FGU-vidensmiljø, også efter 2022

Partnerskabsaftalen: En fælles opgave at opbygge FGU – også efter 2022
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FGU-institutionerne

• Hovedparten af midlerne tildeles som puljemidler, på baggrund af elevtal 

• En række puljekrav til tildeling, indholds- og tilrettelæggelsesmæssigt

• Årligt udarbejde institutionsudviklingsaftaler, forud for tildeling
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Kompetenceudvikling for 
FGU

På vegne af Partnerskabet af Professionshøjskoler

Projektleder Cecilie Juul Jørgensen, Københavns Professionshøjskole

M: CEJO@kp.dk T: 5138 0373

mailto:CEJO@kp.dk


Hvem er vi?



Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling?
Opstart

Afklarende dialog mellem 

professionshøjskoler og 

ledelsesteam + lærere

Undervisningsdage på 

FGU

Faglige input og 

refleksioner

Faciliterede øvelser med 

konkrete opgaver

Planlægning af indsatser 

og forløb
Lærerne arbejder med 

undervisningen sammen

Observation og vejledning 

fra professionshøjskolen

Kollegial observation og 

feedback

Opsamlingsdag på FGU

En fælles fokusering på 

det lærte og forankring i 

ny praksis
Ny praksis i hverdagen

Kvalificering af 

teamsamarbejde?

Nye redskaber og 

arbejdsmåder?

Fokuserede indsatser?

1Opstart

2 Undervisningsdage

3Afprøvning og sparring

4 Fælles opsamling

5Ny hverdag



Kompetenceudvikling er en fælles opgave

• Samarbejde og ejerskab = succes

• Ikke en juicekur!



Kompetenceudviklingsforløb i 2019



Maj 2019 December 

2019

Fælles opsamling

Afprøvning, observation og

vejledning

Introducerende forløb for 

institutioner i august 2019

3 undervisningsdage

Forløb for ledelse i maj/juni

3 undervisningsdage



Ledelsesforløb maj/juni 2019

Fælles kick-off:

Didaktiske principper for FGU og 

understøttelse af fælles udvikling 

af undervisningen

Formulering af lokalt 

pædagogisk-didaktisk grundlag

Samarbejde og kultur:

Dannelse, ledelse og 

facilitering af teams

Organisering der understøtter 

de didaktiske principper i 

hverdagen

Klar til opstart:

Udvikling af konkrete 

strukturer og processer til at 

understøtte teamsamarbejde, 

fælles planlægning og 

undervisning fra august 2019



START SLUT

Fælles opsamling 

Afprøvning, observation og 

vejledning

Introducerende forløb for 

institutioner i august 2019

Forløb for ledelse i maj/juni



Introducerende forløb for 

institutioner i august 2019

Didaktiske principper i FGU

Øvelser og arbejde med fælles 

forberedelse og planlægning

Didaktiske principper for FGU

Teamsamarbejde om 

elevernes læring

Øvelser om fælles udvikling af 

forløb

Didaktiske principper for FGU: 

Planlægning af et fælles forløb



START SLUT

Fælles opsamling 

Afprøvning, observation og 

vejledning

Introducerende forløb for 

institutioner i august 2019

Forløb for ledelse i maj/juni



Kompetenceudviklingsforløb i 2020



Særlige behov og sprog
Viden om ordblindhed, 

læse/skrivestrategier og –teknologier og 

specialressourcer

Redskaber til inkluderende læringsmiljøer 

med deltagelsesmuligheder for alle

Sprogudviklende undervisning

Praksis og produktion
Udvikle praksisbaseret og 

produktionsbaseret undervisning ud fra de 

didaktiske principper med klare faglige mål

Skabe meningsfulde og motiverende 

undervisningsforløb på de tre spor

01
Prøver og progression
Udvikle lokalt stillede prøver og arbejde 

med faglige mål for undervisningen med 

sigte på elevernes progression

Tilrettelægge undervisning ud fra de faglige 

mål og didaktiske principper

Samarbejde og kultur
Professionelt læringsfællesskab, der 

samarbejder om udvikling af undervisning 

og vurdering af elevernes progression

Udvikling af praksisrettet og 

helhedsorienteret undervisning

Relationer og samarbejde
Understøtte elever ved at opbygge tillid, 

mestring og afklaring gennem nærværende 

relationer, helhedsorienteret indsats og tæt 

samarbejde med KUI og lokalmiljøet

Tilrettelæggelse og differentiering
Fælles syn på elevernes progression, 

læringsbehov og valg af metoder i 

undervisningen

Samarbejde om differentierede forløb med 

tydelige og relevante mål for alle
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Lokale 

sparringsmøder, der 

følger op og 

fastlægger indhold for 

2021-22

Efterår/vinter 2020:

Opsamling og 

videndeling

Elevcentreret 

skoleledelse

Forandringer af 

organisationskultur

”At lede på læring”:

Datainformeret 

ledelse

Kvalitets- og 

evalueringsmetoder

Efterår 2020:

Viderebearbejdning af 

udviklingsopgaver

Aktuelle 

problemstillinger

Drøftelse af  

institutionens 

kompetenceudviklings-

forløb

Forår 2020:

Ledelse af en 

samskabende 

organisation

At lede konstruktivt i 

store og små 

forandringsprocesser

At lede 

læreprocesser og 

pædagogisk praksis 

på FGU, skabe et 

fælles 

pædagogisk/didaktisk 

grundlag og styrke en 

elevcentreret 

læringskultur

Indledende 
dialog01

Forår 2020: 

Fælles afdækning af 

aktuelle og 

kommende behov 

hos jer

Eksempelvis: 

- Organisationskultur

- Arbejdsgange 

- Pædagogisk/didakti

sk grundlag

- Samarbejder med 

kommuner og 

virksomheder

2 dages 
seminar

Sparring 
hos jer

2 dages 
seminar

Det videre 
forløb

02
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04
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Professionshøjskolerne 

indleder dialog med 

FGU-ledelser

2020 - 22August 2019Maj 2019Februar 2019

De næste skridt herfra

Opstartsforløb for FGU-

ledere

Opstartsforløb for FGU-

institutioner

Kompetenceudviklings-

forløb for institutioner og 

for ledere



Københavns Professionshøjskole
Rasmus Kjær
Videreuddannelsesleder
Uddannelse, Vejledning og Erhverv
Pædagogik og Skole
Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V
RASK@kp.dk
24296388

UCN
Jette Andreasen
Specialkonsulent
UCN act2learn
+45 7269 1735
jean@ucn.dk

VIA University College
Klaus Ernst Hansen 
T: +4587551802
E: KEH@VIA.DK

VIA Efter- og videreuddannelse
Campus Aarhus N
VIA University College
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N

www.via.dk

UCL
Lisbeth Pedersen
Videreuddannelse i Pædagogik og Læring
CL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Tlf. 2164 2355
Mail: lipe@ucl.dk

UC SYD
Pia Ellen Kjær
Souschef, MBC

UC SYD 
Forskning Innovation Videreuddannelse 
72665226 | pekj@ucsyd.dk
Lembckesvej 7
6100 Haderslev

Absalon
Peter Grabowski Hjørnet
Center for skole og læring
Trekroner Forskerpart 4
4000 Roskilde
72481264
phj@pha.dk

mailto:RASK@kp.dk
mailto:jean@ucn.dk
mailto:KEH@VIA.DK
http://www.via.dk/
mailto:kihi@ucl.dk
mailto:pekj@ucsyd.dk
mailto:phj@pha.dk
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Kompetenceudvikling 2019

Forventet
tidspunkt

Aktivitet Aktør

1.marts Udmelding af pulje, midler, 
puljekrav og skabeloner for 
institutionsudviklingsaftaler

STUK

31.marts 2019’s kompetenceudviklingsforløb 
er udviklet og offentliggjort

UC’erne

30.april Indsendelse af 
institutionsudviklingsaftaler til 
læringskonsulenter

FGU-institutioner

31.maj Godkendelse af 
institutionsudviklingsaftaler

STUK
(læringskonsulenter)

Maj/juni Forløb for FGU-ledelsesgrupper 
(finansieret af STUK)

FGU-ledelsesgrupper

Efterår 2019 Forløb på institutioner FGU-institutioner   
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Kompetenceudvikling 2020

Forventet
tidspunkt

Aktivitet Aktør

31.august 2020’s kompetenceudviklingsforløb er 
udviklet og offentliggjort (de seks forløb)

UC’erne

31.oktober Indsendelse af 
institutionsudviklingsaftaler for 2020 til 
læringskonsulenter

FGU-institutioner

30.november Godkendelse af 
institutionsudviklingsaftaler

STUK
(læringskonsulenter)

2020 Forløb på institutioner + ledelsesforløb FGU-institutioner   
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