
 

Kommunale læringsvejledere i Silkeborg 2021/22 
Funktion og opgaver 
I Silkeborg arbejder læringsvejlederne i to formater: 

- Gennem kvartalssager og ansøgninger, med fokus på individopgaver, klasse opgaver og 
projekter 

- Gennem ’fast tilknytning, fleksibel afvikling’ til de kommunale skoler, med støtte til 
udvikling af inkluderende læringsmiljøer.  

Læringsvejlederne arbejder med de fagprofessionelle i kvartalsopgaver med udvikling af 
læringsmiljøer med betydning for årgange, klasser og det enkelte barn. 

Læringsvejlederne arbejder i ’fast tilknytning, fleksibel afvikling’ organisatorisk med at fremme 
gode læringsmiljøer. 

Læringsvejledere i PPL er praktikere og vejledere, der har et indgående kendskab til skolernes 
hverdag samt ledere og medarbejderes opgave i praksis. Læringsvejledere skal gennem sparring 
og vejledning yde praksisnær support og derigennem understøtte ledelser og fagprofessionelle i at 
lykkes med deres opgave. Læringsvejlederne samarbejder med de voksne om at skabe gode 
læringsmuligheder for alle. 

Læringsvejledernes funktion og opgave har afsæt i ’Den sammenhængende børne- unge politik’, 
’Alle skal med’ og ’Mindset for inklusion’. Læringsvejlederne lykkes i deres funktion, når de 
gennem deres support støtter ledelser og fagprofessionelle i at lykkes i praksis. Det har en særlig 
værdi, at læringsvejlederne arbejder tæt på den pædagogiske praksis og kan bidrage med ’et 
andet blik’, som kan bidrage til at udvikle eksisterende praksis. 

Læringsvejlederne er forankret i Team læring og udvikling i PPL. 

 

Læringsvejledere yder praksisnær vejledning, sparring og support til 
folkeskolerne 
Hvem: Ledelser, team, vejledere/ressourcepersoner, lærere og pædagoger. 

Hvad: På udvikling af undervisning og pædagogisk praksis, med fokus på at skabe gode 
læringsmuligheder for alle børn. Dette kan handle om praksis i SFO, Mellemformer, grupper eller 
almenundervisningen. Der ydes også sparring på ’det gode teamsamarbejde’ og på samarbejde 
med forældre og på enkeltsager. 

Sparring til ledelser omkring inkluderende fællesskaber, inddragelse af ressourcepersoner, 
strukturer for interne processer, enkeltsager mv.  



2 
 

Hvordan: Supporten kan have forskellige former afhængig af, hvad opgaven er. Dette afsøges og 
afstemmes med de involverede. 

Supporten tager altid afsæt i afklarende møder og kontraktering og kan desuden indebære 
samskabende og ide’ genererende samarbejde, hvor en problemstilling indkredses, og der 
igangsættes aktionslæringsforløb, observationer i klasse/SFO og efterfølgende vejledning/sparring. 

Support i klassen/den pædagogiske praksis i forhold til at afprøve nye tiltag eller undersøge en 
problemstilling. 

Stilladsering af voksne omkring børn, der på forskellige måder udfordrer den almene praksis 
igennem individuelt tilrettelagte sparringsforløb. 

Generelt, så er afsættet at behov og indsats afstemmes og besluttes lokalt.  

 

Læringsvejledere forestår kursusvirksomhed for fagprofessionelle 
Hvem: Team, pædagoger, lærere. 

Hvad: Læringsvejlederne har erfaring med at undervise ind i en række forskellige temaer som: 
gode fællesskaber, inklusion, co-teaching, klasseledelse, relationer, Cooperative learning, overblik 
og struktur, diagnoseforståelse, forældresamarbejde, gode frikvarterer, samarbejde – PLF, social 
træning, udsathed og meget andet. 

Hvordan: Undervisningen kan foregå som co-teaching forløb i samarbejde med team eller enkelte 
medarbejdere, korte oplæg og kursusforløb for team, aktionslæringsforløb eller andre relevante 
formater. Dette aftales og afstemmes i den lokale kontekst. 

 

Læringsvejledere leder processer 
Hvem: Ledere, team, lærere og pædagoger, vejledere og ressourcepersoner. 

Hvad: Læringsvejlederne kan lede processer, hvor medarbejdere indkredser og undersøger en 
udfordring og igangsætter handlinger, der kan skabe bedre løsninger. 

Læringsvejlederne kan lede processer, hvor medarbejdere og ledere undersøger forskellige behov 
og formater i forhold til mellemformer. 

Læringsvejledere kan lede processer, der bidrager til at udvikle undervisning/pædagogisk praksis. 

Hvordan: Processerne kan fx være: Læringscirklen (PLF), Aktionslæring, Co- teaching, 
reflekterende team mv. 
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Til inspiration 
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Kontakt 
Carina Teglvang, koordinator for læringsvejlederne: mobil 3032 7263 

Gaby Olesen, leder for Team Læring og Udvikling: mobil 2361 3940 
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