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Til skoleledelsen  

 

Dette udviklingsredskab guider jer igennem 

et evalueringsforløb med fokus på 

erfaringsopsamling fra fjernundervisning og 

genåbningen af jeres skole.   

 

Formålet med udviklingsredskabet er at 

understøtte skolens evalueringsproces gennem 

systematisk opsamling, faglig refleksion og fokus 

på udvikling i forhold til erfaringer fra 

fjernundervisning og genåbning af skolen.  

Anvendelsen af udviklingsredskabet understøtter 

særligt jeres refleksion over virkningsfulde 

indsatser i skolens praksis, der bidrager til alle 

elevers motivation, deltagelse, trivsel og læring, 

samt et fokus på elever i udsatte positioner. 

En virkningsfuld indsats forstås i denne 

sammenhæng som en indsats, der giver eleverne 

gode udviklingsmuligheder i forhold til deres 

læring og trivsel samt bidrager til at mindske 

eksklusion og udsathed. 

En evalueringsproces i tre trin 
Med støtte i udviklingsredskabet kan I 

systematisk arbejde jer gennem en 

evalueringsproces bestående af tre trin: 

1. Beskrivelse af praksis 

2. Vurdering af virkningsfulde indsatser i 

praksis 

3. Videreudvikling af praksis  

Hvert af de tre trin i evalueringsprocessen 

rummer en række refleksionsspørgsmål. Ved en 

fælles drøftelse af spørgsmålene kan I komme 

rundt om væsentlige aspekter af praksis på 

skolen.  

Hensigten er, at I anvender redskabet på et eller 

flere møder i ledelsen. Redskabet er fleksibelt 

således, at I kan vælge at anvende det med et 

særligt fokus, eksempelvis på fjernundervisning, 

på tiden med den gradvise genåbning af skolen, 

på indskoling, mellemtrin eller udskoling, på 

skole-/hjem-samarbejde, udeskole eller andre 

områder, der for jer har været centrale i 

perioden. 

Elever i udsatte positioner 
Udviklingsredskabet sætter fokus på vurdering af 

virkningsfulde indsatser over for alle elevers 

motivation, deltagelse, læring og trivsel. I 

anvendelse af redskabet kan I imidlertid med 

fordel have et særligt fokus på elever i udsatte 

positioner.  

Udsathed i skolen skabes i et samspil mellem de 

relationer eleven indgår i både i og uden for 

skolen; skolens organisatoriske, pædagogiske og 

didaktiske praksisser, samt omstændigheder i 

elevens liv som eksempelvis sygdom i familien, 

skilsmisse, udsatte forældre, mobning m.v. På 

denne måde er udsathed et udtryk for 

omstændigheder, som kan ramme alle elever og 

er derved ikke en statisk position. Anvendelsen af 

redskabet kan hjælpe jer til at få øje på de 

dynamikker i skolens praksis, der har bidraget til 

at mindske eller øge elevernes potentielle 

udsathed.  

Inddragelse af medarbejdere 

Som et element i evalueringsprocessen kan I med 

fordel gennemføre en proces, hvor I inddrager 

skolens pædagogiske medarbejdere. I kan i den 

forbindelse vælge at anvende udviklingsredskabet 

Hvad kan vi lære af vores erfaringer med 

fjernundervisning og genåbning af skolen? 

Udviklingsredskab til pædagogiske medarbejdere, 

der findes på www.emu.dk.  

Sidst i dette dokument kan I se et forslag til 

proces for inddragelse af medarbejdere á cirka 50 

minutters varighed.  
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Oversigt over de tre trin i evalueringsprocessen   

Trin 1

• Beskrivelse af praksis
•Hvilke nye eller ændrede organisatoriske, pædagogiske eller didaktiske 
indsatser er gennemført på skolen? 

•Hvad ved I om indsatserne?

•Hvilke mønstre i indsatserne kan I identificere på baggrund af jeres 
kortlægning – og hvad fortæller disse mønstre jer om praksis?

Trin 2

• Vurdering af virkningsfulde indsatser i praksis
•Hvilke indsatser er særligt virkningsfulde?

•For hvem er indsatserne virkningsfulde?

•Hvorfor er indsatserne virkningsfulde? 

•Hvilke virkningsfulde indsatser kan let videreføres i skolens praksis?

•Hvilke virkningsfulde indsatser kræver videreudvikling, økonomisk 
prioritering samt eventuelt kompetenceudvikling? 

Trin 3

• Videreudvikling af praksis
•Hvilke indsatser vil I gerne arbejde videre med i jeres praksis? 

•Hvilket udbytte for eleverne skal indsatserne bibringe på kort eller lang sigt? 

•Hvordan kan skolens pædagogiske medarbejdere og eleverne inddrages i det 
videre arbejde?

•Hvordan kan eksterne ressourcepersoner inddrages for at implementere og 
udbrede indsatsen?

•Hvilken ledelsesmæssig indsats kræves, for at erfaringer kan blive omsat til en ny 
pædagogisk praksis?

•Hvem gør hvad?



Trin 1  

Beskrivelse af praksis  

 

Første trin består i at kortlægge og beskrive de organisatoriske, pædagogiske eller 

didaktiske indsatser, som er blevet anvendt i skolens praksis i perioden med 

fjernundervisning og i genåbningsfasen. I jeres beskrivelser er det centralt, at I 

fokuserer på de enkelte indsatsers virkning på elevernes motivation, deltagelse, 

trivsel og læring. 

 

Før I går i gang 
Inden I begynder, skal I beslutte, hvordan I 

afgrænser jeres kortlægning: Skal det være en 

bred kortlægning, hvor I får overblik over alle 

organisatoriske, pædagogiske eller didaktiske 

indsatser? Eller skal det være en kortlægning med 

et særligt fokus, eksempelvis på organisatoriske 

indsatser, elever i udsatte positioner, indsatser på 

udvalgte klassetrin, didaktiske indsatser i 

forbindelse med fjernundervisning, indsatser med 

fokus på særlige fag eller på elevernes trivsel?   

I skal ligeledes tage stilling til, hvornår og hvordan 

I eventuelt vil inddrage jeres pædagogiske 

medarbejdere med henblik på at få et 

virkelighedsnært og detaljeret billede af praksis 

på skolen. Overvej desuden jeres muligheder for 

at inddrage eleverne i evalueringsprocessen.   

Kortlæg indsatserne 
Kortlæg, og beskriv indsatserne på skolen. Tag 

udgangspunkt i spørgsmålene: 

 Hvilke nye eller ændrede 

organisatoriske, pædagogiske eller 

didaktiske indsatser er gennemført på 

skolen? Oplist de større eller mindre 

indsatser, som I er vidende om. Tilføj en 

kort beskrivelse af indsatsen, eksempelvis 

”ugentlig tur for eleverne i indskolingen” 

eller ”dagligt virtuelt morgenmøde for 

elever i fjernundervisning”. 

 

 Hvad ved I om indsatserne? Forsøg at sætte 

så mange ord på indsatserne i jeres 

beskrivelse, som I har mulighed for fra et 

ledelsesperspektiv. Overvej, hvor I har jeres 

viden fra: eksempelvis fra jeres egne 

observationer eller fra samtaler, I har haft 

med medarbejdere, elever eller forældre? Tal 

særligt om, hvordan indsatserne kan have 

påvirket elevernes motivation, deltagelse, 

trivsel og udbytte af undervisningen.  

Reflekter på tværs af indsatserne 
Analyser på tværs af indsatserne. Tag 

udgangspunkt i spørgsmålene:  

 Hvilke mønstre i indsatserne kan I 

identificere på baggrund af jeres 

kortlægning – og hvad fortæller disse 

mønstre jer om praksis? Er der eksempelvis 

et mønster i forhold til hvem, der tager 

initiativ til eller gennemfører indsatserne 

(ledelsen, konkrete lærere eller pædagoger, 

medarbejdere på specifikke årgange eller 

teams mv.)? Eller et mønster i forhold til at 

arbejde med digitale/analoge 

undervisningsformer? Er der mønstre i 

forhold til, hvordan elever i udsatte 

positioner ser ud til at blive påvirket af 

indsatserne?  



Trin 2  

Vurdering af virkningsfulde indsatser i praksis 

 

Andet trin består i at vurdere de organisatoriske, pædagogiske eller didaktiske 

indsatser, som har været virkningsfulde i forhold til elevernes motivation, 

deltagelse, trivsel og læring. Fokuser på de indsatser, som I ser potentialer I at 

fortsætte med at anvende, eksempelvis i organiseringen af skoledagen eller i den 

pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen fremover.  

 

Vurder indsatserne 
Med afsæt I jeres fælles refleksioner fra trin 1 

skal I nu udvælge og analysere de indsatser, som I 

vurderer har været mest virkningsfulde for 

elevernes motivation, deltagelse, trivsel og 

læring.  

En virkningsfuld indsats forstås i denne 

sammenhæng som en indsats, der giver eleverne 

gode udviklingsmuligheder i forhold til deres 

læring og trivsel samt bidrager til at mindske 

eksklusion og udsathed.  

Tag udgangspunkt i spørgsmålene:  

 Hvilke indsatser er særligt virkningsfulde? 

Hvordan kan I observere dette i praksis hos 

eleverne, deres forældre eller skolens 

pædagogiske medarbejdere? Hvilke 

kvalitative eller kvantitative data har I (eller 

kunne tænke jer at indsamle), der kan 

underbygge dette?  

 

 For hvem er indsatserne virkningsfulde? Har 

alle elever udbytte af indsatserne eller er det 

eventuelt særlige grupper af elever, for hvem 

indsatserne ikke virker optimalt?   

 

 Hvorfor er indsatserne virkningsfulde? 

Handler det eksempelvis om et særligt fokus 

på den individuelle elev? Eller om 

relationerne mellem lærer/pædagog og elev 

eller eleverne imellem? Handler det om god 

klasseledelse, fleksibelt skole/hjem-

samarbejde eller inddragelse af skolens 

ressourcepersoner? Handler det om 

klassestørrelse eller fast struktur i 

hverdagen? På hvilken måde har jeres rolle 

som ledelse eventuelt haft betydning?  

 

Hvis indsatserne skal videreføres  
Med udgangspunkt i jeres analyse skal I nu tale 

om, hvilke organisatoriske, pædagogiske eller 

didaktiske indsatser I ser potentialer i at 

videreføre på jeres skole. Tag udgangspunkt i 

spørgsmålene: 

 Hvilke virkningsfulde indsatser kan let 

videreføres i skolens praksis, uden at de 

kræver væsentlige ændringer i skolens 

økonomi, organisering mv.? 

 

 Hvilke virkningsfulde indsatser kræver 

videreudvikling, økonomisk prioritering 

samt eventuelt kompetenceudvikling, 

før de kan blive en fast forankret del af 

skolens praksis?   
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Trin 3  

Videreudvikling af praksis  

 

Med udgangspunkt i jeres beskrivelser, analyser og vurderinger fra trin 1 og 2, skal 

I nu drøfte de fælles mål og indsatser, som I ønsker at overføre, videreudvikle og 

forankre i skolens fremtidige praksis. I denne del af evalueringsprocessen skal I 

fastholde fokus på, hvordan de virkningsfulde indsatser fremadrettet kan bidrage 

til alle elevers læring og trivsel, med et særligt fokus på elever i udsatte positioner.   

 

Brainstorm på indsatser   
Beskriv kort de indsatser, I gerne vil arbejde 

videre med som en del af jeres praksis. Med 

udgangspunkt I jeres tidligere beskrivelser af 

indsatserne i trin 1 og 2 kan I overveje følgende: 

 Hvem er målgruppen for indsatsen? Skal 

målgruppen udvides eller afgrænses i forhold 

til de tidligere erfaringer, der er gjort med 

indsatsen? Skal indsatsen eksempelvis 

iværksættes på hele skolen, i bestemte 

afdelinger eller klasser? Hvis indsatsen 

eksempelvis handler om gode erfaringer med 

udeskole i indskolingen, skal disse erfaringer 

så udvides til at indsatsen også rettes imod 

mellemtrin og udskoling?   

 

 Hvilket udbytte for eleverne skal indsatserne 

bibringe på kort eller lang sigt? Hvordan 

afspejler indsatserne sig i konkrete 

forandringer med betydning for eleverne? 

Hvis indsatserne eksempelvis handler om at 

øge elevernes motivation, hvilke tegn på 

forandring kan så vise, at I er på rette vej? 

 

 Hvordan kan skolens pædagogiske 

medarbejdere og eleverne involveres i 

videre udvikling af indsatsen? Overvej, hvilke 

konkrete lærere og pædagoger på skolen, der 

skal inddrages i denne proces. Tal også om, 

hvordan eleverne kan deltage som centrale 

aktører i udviklingsprocessen. Hvordan kan I 

bedst organisere udviklingsarbejdet, så det 

tager højde for jeres almindelige 

arbejdsgange samt den særlige situation på 

skolen på nuværende tidspunkt?  

 

 Hvordan kan eksterne ressourcepersoner 

inddrages for at implementere og udbrede 

indsatsen? Hvad er deres rolle i indsatsen 

eller hvilke rolle kan de få for at styrke 

indsatsen fremadrettet? Er der behov for 

kontakt til eksempelvis forvaltningen eller 

PPR i forhold til at afklare 

ressourcepersonernes deltagelse. Hvem 

sørger eventuelt for at gøre dette? 

 

 Hvilken ledelsesmæssig indsats kræves, for 

at erfaringerne kan blive omsat til en ny 

pædagogisk praksis? Hvad er jeres rolle som 

ledelse? Hvordan kan I som ledelse bedst 

understøtte den videre udvikling af praksis i 

denne konkrete sammenhæng? 

 

Hvem gør hvad 
Bliv enige om, hvem der gør hvad. Overvej 

eventuelt, hvilke centrale pointer og konkrete 

planer, som I vil melde tilbage til jeres 

pædagogiske medarbejdere på skolen – og 

hvornår I vil gøre dette. 



  

 

Proces for inddragelse af medarbejdere  

Varighed: cirka 50 minutter  

Denne proces har til formål at inddrage skolens pædagogiske medarbejdere i evalueringen af tiden med 

fjernundervisning og genåbning af skolen. Inddragelsen skal bidrage til at kvalificere ledelsens egen 

evaluering med de pædagogiske medarbejderes refleksioner over egne erfaringer fra praksis.  

Processen tager udgangspunkt i udviklingsredskabet til pædagogiske medarbejdere Hvad kan vi lære af 

vores erfaringer med fjernundervisning og genåbning af skolen?, der findes på www.emu.dk.   

 

Forberedelse 

 Afklar, hvem der introducerer og faciliterer processen.  

 Beslut, hvordan gruppedelingen af de pædagogiske medarbejdere skal være. De kan eksempelvis 

være sammensat efter teams/klasseårgange eller efter særlige evalueringsinteresser (virtuel 

undervisning, udeundervisning, undervisningsdifferentiering, trivsel og fællesskaber, variation i 

skoledagen, fag, elever i udsatte positioner mv.).  

 Vurder, om I vil supplere spørgsmålene i redskabet med egne spørgsmål eller bruge redskabet 

som det er.   

 Vurder om deltagerne skal have uddelt skemaet i papir, tilsendt digitalt eller præsenteres på en 

slide i plenum.  

 Beslut, hvordan der følges op på medarbejdernes bidrag til erfaringsopsamlingen.  

 

Proces  

1) Introduktion: Introducer medarbejderne til processen og udviklingsredskabet, herunder til 

formålet med processen. Inddel medarbejderne i grupper på ca. fire personer (tid: ca. 5 minutter).  

2) Individuel refleksion: Hver enkelt person noterer egne refleksioner over hvilke værdifulde 

erfaringer, man har taget med sig fra tiden med fjernundervisning og/eller genåbningsfasen. (tid: 

ca. 5 min.).  

3) Refleksion i grupper: Grupperne deler erfaringer og drøfter disse med inspiration fra 

spørgsmålene i de trin i udviklingsredskabet til medarbejderne. En person fra hver gruppe noterer 

væsentlige refleksioner og pointer ned. Ledelsen kan cirkulere mellem grupperne med henblik på 

at lytte med på dialogen (tidsramme: ca. 30 min.).   

4) Opsamling i plenum: Alle gruppers noter indsamles. Der kan eventuelt være enkelte korte 

tilbagemeldinger fra et par grupper. Medarbejderne informeres om, hvad der gøres herfra (tid: 

ca. 10min.). 

http://www.emu.dk/

