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Strategi for kommunale videncentre 2017-2021 
 
Byrådet i Silkeborg Kommune har 27. juni 2016 vedtaget en ny skolestruktur. I forlængel-
se af dette etableres der i skoleåret 2017/18 seks videncentre. De fire af centrene etable-
res jf. den politiske beslutning om ”Skolestrategi 2021” og skal understøtte skolerne i at 
løse deres opgave. Videncentrene er: 
• Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering – Buskelundskolen 
• Videncenter for sproglig, kulturel og social integration – Sølystskolen 
• Videncenter for børn med behov for særlig tilrettelæggelse – Videnshus Dybkær 
• Videncenter for udskoling – Silkeborg Ungdomsskole 
 
Herudover involveres følgende centre, da de i daglig praksis fungerer som kommunale 
videncentre: 
• Videncenter for designtænkning og digital fabrikation ved FabLab 
• Videncenter for naturfag og naturformidling ved AQUA Naturfagscenter 
 
Formål 
Med de kommunale videncentre ønsker Silkeborg Kommune at skabe en struktur med det 
formål at samle, vedligeholde og udvikle viden på de aktuelle felter. Som noget væsentligt 
sikrer videncentrene tillige deres anvendelse på det sted og den tid, hvor der er brug for 
det, så viden kan gøre nytte. Videncentrene skal derudover afdække og imødekomme det 
omgivende samfunds behov for viden og kompetencer gennem anvendelse af egen og 
ekstern viden og uddannelsesressourcer. 
 
Videncentrene vil inden for hvert sit emnefelt varetage praksisnær kompetenceudvikling af 
medarbejderne ved samtlige folkeskoler, etablere faglige netværk og støtte ledelser i ud-
vikling lokalt. Videncentrene vil, hvor det er relevant, bidrage til arbejdet med bevillings-
mål og øvrige strategiske indsatser. 
 
Tilknytning til andre strategiske indsatser 
Videncentrene lægger sig, som øvrige indsatser, op ad ”Lærings- og udviklingsmål for Sil-
keborg Kommunes skolevæsen”, ”Lærings- og Trivselspolitik 2021 0-18 år” og ”MindSet 
for inklusion på 0-18 års området” og bidrager samtidig til opfyldelsen af målet med 
”Kompetenceplan for 2014-2020”. 
 
Det er desuden væsentligt at se de kommunale videncentre som en strategisk indsats, der 
understøtter: 
• At vi i løbet af de næste fem år på kommunalt niveau kan registrere en stigning i ele-

vernes faglige progression gradvist år for år. 
o Særligt skal andelen i kategorien ”gode” i hhv. dansk og matematik øges. 
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Side 2 

• At vi i løbet af de næste fem år på kommunalt niveau kan registrere en stigning i an-
delen af elever, der målt efter 15 måneder fastholdes i deres ungdomsuddannelse, så-
ledes at vi opnår 95 %-målsætningen 

• At vi i løbet af de næste fem år på kommunalt niveau kan registrere en stigning i an-
delen af børn og unge med dansk som andetsprog, der får forudsætninger for at tage 
en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen. 

 
Derfor er visionen for videncentrene 
De kommunale videncentre vil bidrage til udvikling af pædagogisk praksis, der kommer 
alle børns læring og trivsel til gode. 
Videncentrene vil knytte praktisk og teoretisk viden tæt sammen og derfra videre udvikle 
og producere ny viden, der kan gøre nytte i praksis. 
 
Dette gøres ved… 
• At kvalitetsudvikle praksis på skolerne i samspil med ledere, lærere og pædagoger. 
• At arbejde nysgerrigt og undersøgende i samspil med praksis. 
• At arbejde vidensbaseret og forskningsinformeret i samspil med praksis. 
• At opbygge og dele viden og erfaringer, der styrker den fælles kapacitet. 
 
Mål og succeskriterier 
• Styrket læring, trivsel og inklusion på elevniveau. 
• At de kommunale videncentre indgår i udvikling af pædagogisk praksis. 
• Kapacitetsopbygning på skoler med henblik på at styrke og støtte ledere og medarbej-

dere i arbejdet med udvikling af pædagogisk praksis. 
• At samarbejdet mellem skoler og kommunale videncentre er præget af gensidig åben-

hed og respekt med henblik på at skabe øget viden og sammenhængskraft i det sam-
lede skolevæsen. 

• At de kommunale videncentre er i samspil med de forpligtende samarbejder og de 
pædagogiske læringscentre med henblik på at hæve det samlede vidensniveau og ska-
be gensidig merviden og kompetence. 

 
De kommunale videncentre anvender en variation af metoder, som alle relaterer sig til 
den praksis og erfaringsbaserede videns- og læringsforståelse som: aktionslæring, proto-
typing, vejledning, co-teaching med flere. Det enkelte videncenter arbejder med metoder, 
som knytter sig specifikt til indholdsområdet i centret.  
 
Kommunikation 
De kommunale videncentre kommunikerer via hjemmeside, Fællesnettet, på skoleleder-
møder og i kommunale faglige netværk. 
 
Styring og ledelse 
De kommunale videncentre er ledelsesmæssigt forankret i Skoleafdelingen, Pædagogisk 
Udviklingssektion. Skoleåret 2017/18 er projektudvikling, hvor fortsat udvikling finder sted 
(organisering jf. bilag). Herefter nedsættes endelig styre- og følgegruppe for 2018-2021.  
 
Opfølgning og det videre forløb 
På baggrund af erfaringer i projektperioden udarbejder styregruppen et kommissorium for 
det videre arbejde fra skoleåret 2018/19 frem til 2021. 
  



 
 

 

 

Side 3 

Bilag – Organisering og mål for 2017/18 
Styregruppe består af skoleledere fra Buskelundskolen, Sølystskolen, Videnshus Dybkær, 
Silkeborg Ungdomsskole samt Gødvadskolen og Skægkærskolen, ledende psykolog, skole-
chef, områdeledere og sektionsleder for Pædagogisk Udviklingssektion. 
 
Følgegruppe består af skoleledere fra Frisholm Skole og Gjern Skole, VIA University Col-
lege, Aarhus Universitet, skolechef samt sektionsleder for Pædagogisk Udviklingssektion. 
 
Projektgruppe består af projektledere fra de 6 videncentre samt sektionsleder for Pæda-
gogisk Udviklingssektion. 
 
Organisering

 
Mål for 2017/18 
• At alle videncentre har gjort sig erfaringer med at samarbejde med skoler og eventuelt 

medarbejdere. 
• At alle videncentre har gjort sig erfaringer med at samarbejde med de forpligtende 

samarbejder (jf. bevillingsmål for de forpligtende samarbejder). 
• At alle videncentre har gjort sig erfaringer med udvikling og videndeling, der på sigt 

kan give afsæt for fælles måder at udvikle praksis på. 
• At projektledere mødes jævnligt og erfaringsudveksler/udvikler. 
 
Styregruppe og følgegruppe bidrager til opnåelse af ovenstående mål i projektudviklings-
perioden. 
 
Evaluering 
Der foretages både kvalitativ og kvantitativ evaluering af projektudviklingsperioden i for-
hold til ovenstående mål. 
 
Børne- og Ungeudvalget er orienteret i forbindelse med afrapportering af bevillingsmål. 
 

Udarbejdet af Anne L. Vinther, sektionsleder for Pædagogisk Udviklingssektion 
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