Tidsplan: Kompetenceudviklingen og afprøvningen
De tre tabeller herunder opremser aktiviteterne i forsøgets tre faser. Bemærk, at der kan ske ændringer i
tidsplanen!
Tabel 1: Tidsplan (fase 1 – skoleår 2018/2019)

AKTIVITET

DELTAGERKREDS

TIDSPUNKT

Kick-off

Alle

13. og 14. december 2018

Endelig administrationsaftale modtages,
herunder estimeret refusionsbeløb og
regnskabsskabelon

Ledelse og forvaltning

14. december 2018

Opstartsmøde på skolen med
ressourceperson (og ledelse)

Ledelseskonsulent fra konsortiet
samt ressourceperson (og ledelse)

Uge 3-4, 2019

Videnspakke til skolerne (fælles
forberedelse)
■ Artikel (2-4 sider) om hhv.
fagligheden og forsøget
■ Ekspertskrivegruppens arbejde:
Fælles Mål, læseplaner og
undervisningsvejledninger
■ Formater og vejledning til prototyper
Drejebog og refleksionsspørgsmål til
fælles forberedelse med afsæt i
videnspakken.
■ Skabelon til ressourcepersonens
opsamling på teammødet.

Pædagogisk personale og
ressourceperson

Uge 3-6, 2019 (modtages 14. januar)

2-timers fælles forberedelsesmøde med
afsæt i drejebog og
refleksionsspørgsmål til videnspakken

Pædagogisk personale og
ressourceperson (sidstnævnte
indkalder og faciliterer)

Uge 5-6, 2019

Deadline på fremsendelse af opsamling
på fælles forberedelse til
ledelseskonsulent

Ressourceperson

8. februar (uge 6)

Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 1
tilgængelige på hjemmeside

Alle

1. marts

2 dags fagligt kick-off: præsentation og
workshop om teknologiforståelse som
faglighed og prototyperne til fase 1

Pædagogisk personale og
ressourceperson samt de faglige
udviklingsledere og
fagudviklingsteam fra konsortiet

25.-26. februar 2019 (uge 9) i Odense

Afprøvning af forløb på skolerne

Pædagogiske personale og
ressourceperson

Fra uge 10 (marts), 2019

Som fag: 30 klokketimer (40 lektioner
a 45 min.)
I fag: 1 forløb pr. fag. Længden kan
og vil variere mellem fagene, jf.
læseplanerne og hvordan fagligheden
skubber til det eksisterende fag.
2-timers planlægningsmøder på skolen

Pædagogisk personale og
ressourceperson samt relevant(e)
fagudvikler fra konsortiet

Uge 10-14 (marts)

(Fagudvikler kontakter)
Udviklingslaboratorium (I) – 2-dags
internat

Ressourceperson samt stort set
alle aktører i konsortiet
(videnspersoner, formatudviklere,
faglige udviklingsledere,
fagudviklere og
ledelseskonsulenter)

2.-3. maj (uge 18), 2019 i Odense

Opfølgende skolebesøg (heldag)
■ Dialog med ledelse
■ Lokalt afstemt sparring til
ressourceperson
■ Deltagelse i 2 timers læringscirkel

Pædagogisk personale,
ressourceperson, ledelse samt
ledelseskonsulent fra konsortiet

Uge 19-22 (maj 2019)

4 timers tværgående kapacitetsnetværk
■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest)
■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest)

Ressourcepersoner, ledelser og
forvaltninger samt
ledelseskonsulenter fra konsortiet

Medio juni

(Konkret dato afklares i dialog mellem
ressourceperson og
ledelseskonsulent. Ledelseskonsulent
kontakter)

Tabel 2: Tidsplan (fase 2 - skoleår 2019/2020)

AKTIVITET

DELTAGERKREDS

TIDSPUNKT

Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 2,
del 1 (efterår 2019) tilgængelige på
hjemmeside

Alle

1. august 2019

Fælles, årligt læringsseminar (heldag)

Alle

6. august 2019 (uge 32) i Odense

Fagligt netværk (heldag)
■ Som fag
■ I fag

Pædagogisk personale og
ressourcepersoner samt faglige
udviklingsledere og fagudviklere fra
konsortiet.

7. august 2019 (uge 32) i Odense

2-timers planlægningsmøde på skolen

Pædagogisk personale og
ressourceperson samt relevant(e)
fagudvikler fra konsortiet

Uge 33-36 (august), 2019

Pædagogiske personale og
ressourceperson

Fra uge 33 (august) indtil juni 2020

Afprøvning af forløb på skolerne

(Konkret dato afklares i dialog
mellem ressourceperson og
relevant fagudvikler. Fagudvikler
kontakter)

Som fag: 60 klokketimer/årgang (80
lektioner a 45 min.)

I fag: Estimeret i gennemsnit 3
forløb pr. fag – heraf 2 tværgående
forløb i mellemtrin og udskoling.
Længden kan og vil variere mellem
fagene, jf. læseplanerne og hvordan
fagligheden skubber til det
eksisterende fag.
2-timers læringscirkel med refleksion
over afprøvningen

Pædagogisk personale og
ressourceperson (sidstnævnte
indkalder og faciliterer)

September-oktober 2019
(selvvalgt dato, som det passer
med den lokale planlægning af
afprøvningen)

Udviklingslaboratorium (II) – 2 dags
internat

Ressourceperson samt stort set alle
aktører i konsortiet (videnspersoner,
formatudviklere, faglige
udviklingsledere, fagudviklere og
ledelseskonsulenter)

2.-3. oktober 2019 (uge 40) i KBH
(KP)

Opfølgende skolebesøg (heldag)
■ Dialog med ledelse
■ Lokalt afstemt sparring til
ressourceperson
■ Deltagelse i 2 timers læringscirkel

Pædagogisk personale,
ressourceperson, ledelse samt
ledelseskonsulent fra konsortiet

November 2019

4 timers tværgående kapacitetsnetværk
■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest)
■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest)

Ressourcepersoner, ledelser og
forvaltninger samt
ledelseskonsulenter fra konsortiet

December 2019

Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 2,
del 2 (forår 2020) tilgængelige på
hjemmeside

Alle

Januar 2020

Fagligt netværk (heldag)
■ Som fag
■ I fag

Pædagogisk personale og
ressourcepersoner samt faglige
udviklingsledere og fagudviklere fra
konsortiet – Rambøll deltager

8. januar 2020 (uge 2) i Odense
(UCL)

2-timers planlægningsmøder på skolen
(1. pr. fag)

Pædagogisk personale og
ressourceperson samt relevant(e)
fagudvikler fra konsortiet

Uge 3-6 (januar), 2020

2-timers læringscirkel med refleksion
over afprøvningen

Pædagogisk personale og
ressourceperson (sidstnævnte
indkalder og faciliterer)

Marts 2020
(selvvalgt dato, som det passer
med den lokale planlægning af
afprøvningen)

Udviklingslaboratorium (III) – 2 dags
internat

Ressourceperson samt stort set alle
aktører i konsortiet (videnspersoner,
formatudviklere, faglige
udviklingsledere, fagudviklere og
ledelseskonsulenter)

Uge 14 (april), 2020

Opfølgende skolebesøg (heldag)
■ Dialog med ledelse
■ Lokalt afstemt sparring til
ressourceperson
■ Deltagelse i 2-timers læringscirkel

Pædagogisk personale,
ressourceperson, ledelse samt
ledelseskonsulent fra konsortiet

April 2020
(Konkret dato afklares i dialog
mellem ressourceperson og
ledelseskonsulent.
Ledelseskonsulent kontakter)

(Konkret dato afklares i dialog
mellem ressourceperson og
ledelseskonsulent.
Ledelseskonsulent kontakter)

(Konkret dato afklares i dialog
mellem ressourceperson og
relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler
kontakter)

4 timers tværgående kapacitetsnetværk
■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest)
■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest)

Ressourcepersoner, ledelser og
forvaltninger samt
ledelseskonsulenter fra konsortiet

Maj 2020

Tabel 3: Tidsplan (fase 3 - skoleår 2020/2021)

AKTIVITET

DELTAGERKREDS

TIDSPUNKT

Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 3
(skoleår 2020/2021) tilgængelige på
hjemmeside

Alle

1. august 2020

Fælles, årligt læringsseminar (heldag)

Alle

Uge 32 (august), 2020

Fagligt netværk (heldag)
■ Som fag
■ I fag

Pædagogisk personale og
ressourcepersoner samt faglige
udviklingsledere og fagudviklere fra
konsortiet – Rambøll deltager

Uge 32 (august), 2020

2-timers planlægningsmøde på skolen

Pædagogisk personale og
ressourceperson samt relevant(e)
fagudvikler fra konsortiet

Uge 33-36 (august), 2020

Pædagogiske personale og
ressourceperson

Fra uge 33 (august), 2020

Afprøvning af forløb på skolerne

(Konkret dato afklares i dialog mellem
ressourceperson og relevant(e)
fagudvikler. Fagudvikler kontakter)

Som fag: 60 klokketimer/årgang (80
lektioner a 45 min.)

I fag: Estimeret i gennemsnit 3 forløb
pr. fag – heraf 2 tværgående forløb i
mellemtrin og udskoling. Længden
kan og vil variere mellem fagene, jf.
læseplanerne og hvordan fagligheden
skubber til det eksisterende fag.
2-timers læringscirkel med refleksion
over afprøvningen

Pædagogisk personale og
ressourceperson (sidstnævnte
indkalder og faciliterer)

September-oktober 2020
(selvvalgt dato, som det passer med
den lokale planlægning af
afprøvningen)

Opfølgende telefonsamtale med ledelse

Ledelse og ledelseskonsulent

November 2020

(NB! Opfølgende skolebesøg afvikles
ikke i fase 3)
4 timers tværgående kapacitetsnetværk
■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest)
■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest)

Ressourcepersoner, ledelser og
forvaltninger samt
ledelseskonsulenter fra konsortiet

December 2020

Fagligt netværk (heldag)
■ Som fag
■ I fag

Pædagogisk personale og
ressourcepersoner samt faglige
udviklingsledere og fagudviklere fra
konsortiet – Rambøll deltager

Uge 2 (januar), 2021

2-timers planlægningsmøde på skolen

Pædagogisk personale og
ressourceperson samt relevant(e)
fagudvikler fra konsortiet

Uge 3-6 (januar/februar), 2021

2-timers læringscirkel med refleksion
over afprøvningen

Pædagogisk personale og
ressourceperson (sidstnævnte
indkalder og faciliterer)

Marts 2021
(selvvalgt dato, som det passer med
den lokale planlægning af
afprøvningen)

Opfølgende telefonsamtale med ledelse

Ledelse og ledelseskonsulent

April 2021

Ressourcepersoner, ledelser og
forvaltninger samt
ledelseskonsulenter fra konsortiet

Maj 2021

(Konkret dato afklares i dialog mellem
ressourceperson og relevant(e)
fagudvikler. Fagudvikler kontakter)

(NB! Opfølgende skolebesøg afvikles
ikke i fase 3)
4 timers tværgående kapacitetsnetværk
■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest)
■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest)

