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Indledning 
En gruppe på 37, bestående af 17 lærere, 2 skoleledere, 7 afdelingsledere, 9 konsulenter og 
ledere fra Pædagogik & Undervisning og Familie & Forebyggelse samt to deltagere fra 
læreruddannelsen ved UC Syd, var i Ontario i Canada for at opsamle viden omkring metoder 
og redskaber fra den canadiske undervisningspraksis, der kan omsættes i den praksis, 
deltagerne har i dagligdagen i Esbjerg Kommunes Skolevæsen. 

Programmet var bygget omkring ”Visible learning: How to improve teaching in and learning in 
the classroom”.

Det overordnede mål med turen var at få metoder og redskaber, der kan omsættes i den 
praksis, deltagerne har i dagligdagen. 

Delmålene derfra var:

 Opnå pædagogiske ledelsesmetoder og –redskaber, som kan omsættes for de 
pædagogiske afdelingsledere. 

 Få viden om struktureret lege-baseret læring for at kunne udvikle et stærkt fundament 
for læring på alle faglige områder

 Få viden om mulighederne i Professionelle Læringsmiljøer, og hvordan de kan udnyttes. 
 Få viden om brug af data i læring, og have de første idéer til omsætning i egen praksis. 
 Tage konkrete metoder til målstyret synlig læring med til implementering i egen 

praksis. 

Programmet var en blanding af oplæg fra Ontarios Principals Councils, Ontarios ministry of 
Education og besøg på skoler i Toronto District School Board og Thames Valley District School 
Board. De forskellige oplæg tog udgangspunkt i den pædagogiske, faglige og 
forskningsbaserede tilgang, der har været med til at skabe den succes, som Ontario har haft i 
forhold til at forbedre elevernes resultater og organisering af undervisning og læring. 

Emner for oplæggene omfattede: Professionelle læringsmiljøer, synlig læring, leadership 
framework, databaseret lederskab, Visible learning into action og et overblik over Ontarios 
”Education Improvement Plan” fra Ministery of Education. 

Deltagerne i vidensrejsen til Ontario havde forud for turen lagt sig fast på et fokus og 
beskrevet deres mål for turen. 

Alle deltagerne har bidraget til udarbejdelsen af rapporten fra vidensrejsen til Ontario i uge 15 
2016. 

Opsummering
Deltagerne i vidensrejsen havde alle forskellige fokusområder og forskellige forudsætninger 
forud for turen til Ontario. 

Der var, som en del af programmet, lagt vægt på tid til refleksion på dansk med det formål at 
skabe en fælles refleksion med fokus på oversættelse af oplæggene til en dansk kontekst og 
samtidigt, hvordan de canadiske metoder og erfaringer omsættes til et dansk skolevæsen. På 
baggrund af drøftelser og refleksioner er der udvalgt 5 fokuspunkter, som er beskrevet i 
rapporten. 

Hovedtemaerne, som gruppen tager med hjem med henblik på at arbejde videre med, er: 



Why
I Ontario har der være et skarpt fokus på en udviklingsstrategi, der er baseret på fokus, støtte, 
samarbejde og forskningsbasering. 

Med tilgangen til at alle børn kan lære og en målrettet udviklingsstrategi, er det lykkes for 
Ontario at skabe succes i deres skolevæsen og et skolevæsen, 
hvor alle fra Undervisningsministeriet, skolelederne, lærere og 
elever har samme mål og arbejder inden for den samme 
forståelsesramme og anvender de samme ord og begreber, når de 
beskriver den udvikling, de har været igennem og stadig er i. Der 
er fokus på udvikling og et konstant fokus på at videreudvikle 
skolevæsnet. Udviklingen er båret af målet om at øge elevernes 
læring o og generelle velfærd.

 Det udmønter sig i et fokus på at italesætte ”hvor er vi” og ”hvor ønsker vi at være”. Der er 
oparbejdet en kultur, der har fokus på at have et growth mindset, som et bærende element i 
at lykkes med at holde fokus på at øge elevernes faglige resultater. 

Eksempler på lærings, sociale og personlige mål for eleverne i en 3. klasse

  

 

Fokus på elevernes læring 



I Ontario er det tydeligt, at det er elevernes læring og 
progressionen, der er i centrum. Skolesystemet er lykkes 
med at få elevernes læring sat på dagsorden i alle 
sammenhænge. Der er oparbejdet en kultur omkring et 
growth mindset blandt elever, lærere og skoleledere, og 
at det er lærerne, der skal sikre, at eleverne lærer, og 
målet er, at elever skal blive så dygtige, som de kan. Der 
er konstant fokus på læring, og hvordan lykkes man med 
at blive dygtigere, og alle elever udnytter det potentiale, 
de har. 

Der arbejdes med synlig læring i forhold til at synliggøre for eleverne, hvad de er ved at lære 
og hvorfor. Eleverne undervises i høj grad i forhold til strategi for læring og ud fra 
succeskriterier, der er udarbejdet i et samarbejde mellem elever og lærer. 

Personalet har sammen i deres PLM forberedt deres undervisning, så der er fælles opsatte mål, 
succeskriterier og evaluering.                                                  

Dette er med til at højne kvaliteten af standarden og derved elevernes mulighed for et højt 
udbytte. Målene og succeskriterierne er synlige i lokalet med 
en differentiering på 4 niveauer. Eleverne er ofte med til i 
starten af timen at definere succeskriterierne ud fra målene 
til niveau 2 eller 3.

Den feedback, eleverne får, er baseret ud fra de data, 
læreren har indsamlet via observationer og elevmateriale. 
Læreren er en facilitator, ikke er en ekspert, men faciliterer muligheden for elevens læring. 
Vejen derhen for Esbjerg er ved at skabe et PLM, som er struktureret, og få vidensdelt, hvad 
der kan komme ud af et højt effektiv PLM. Lærerne får et kooperativt samarbejde. Hjemmet 
skal inddrages i, hvorfor og hvordan eleven lærer, og hvad eleven skal lære. 

Der er udelukkende fokus på elevernes læring, når skolelederne er rundt i klasserne på deres 
walk throughs på skolerne. Her observerer skolelederne elevernes arbejde 
og spørger ind til, hvad de er i gang med at lære og målet med, det de er 
ved at lære. Der er i udgangspunktet ikke fokus på undervisningen eller 
læreren, men elevernes faglighed. I tilfælde, hvor elevernes faglige 
resultater ikke afspejler den forventede progression, vil skolelederen 
afholde en samtale med læreren med udgangspunkt i elevernes læring og 
årsagerne til den forventede progression.   

Ledelse af læring på alle niveauer, skoleledelse, lærere, elever og til dels forældre. 
I Ontario arbejder man ud fra Ontarios Leadership Framework 
(OLF). Formålet med frameworket er at fremme en fælles 
vision om lederskab i det samlede skolevæsen, men også i de 
enkelte distrikter og på den enkelte skole udbrede et fælles 
sprogbrug, identificere praksis, handlinger og træk, der 
beskriver effektivt lederskab, samt at vejlede i udformningen 



og implementeringen af faglig læring og udvikling af skoleledere.  

Modellen for OLF er baseret på aktuel forskning og er et af elementerne i den ”alignment”, der 
er repræsenteret i Ontarios skolevæsen. 

Der arbejdes ligeledes med lederskab på alle niveauer i systemet og medejerskabet hos den 
enkelte medarbejder. 

Lederskabet tager udgangspunkt i fem kernelederkapaciteter, der er vigtige punkter for 
lederen:

1: at sætte mål, 2: anvende data, 3: skabe kollaborative kulturer, 4: tilpasse og prioritere 
ressourcer, 5: tage de nødvendige samtaler. 

Et fælles spørgsmål er - HVORFOR er vi her i skolevæsnet? Hvilke kompetencer kan vi hver 
især bidrage med? Understøttet af udgangspunktet i at alle er er organisationsmedlemmer 
med fælles målsætning og mission. Der opstilles SMART goals: Målene skal være specifikke, 
målbare, attraktive, realistiske, tidstyrede.

Vigtigt at vision og målsætninger oversættes til alle niveauer i systemet. 

Fokus på at relationen er hele teamet og ikke kun ledelse og afdelingsledelse. Som 
organisation skal der tænkes mere i helheder og relationsarbejdet og det samlede why. Og 
bruge dette til ikke at være privatpraktiserende, men faglig i organisationen i stedet for hos 
den enkelte underviser. Hvordan er vi undersøgende på vores team, hvad gemmer vi af 
ressourcer i vores manglende erfaringer med arbejdet i teams? En væsentlig pointe at tage 
med hjem er den del, hvor vi siger vi. Alle har et ansvar, og alle er vigtige, hvilket er 
konsekvent i den canadiske kontekst. Lærerne skal stå sammen om at kende deres virkning på 
elevernes læringsudbytte.

Den pædagogiske ledelse skal være i fokus på alle planer. En tydelig definition af hvad 
læringsledelse er, og hvordan det udmøntes. Særligt hvad målet er for god læringsledelse.

Anvendelsen af data 
Data er i canadisk definition den viden, som skolevæsnet har om den enkelte elev. Det kan 
være de standardiserede test EQAO, som minder om vores nationale test, og andre test og 
standpunktskarakterer. Dertil er data den viden, der løbende opsamles af læreren i forhold til 
den enkelte elev og/eller klasse. Der er fokus på at følge elevernes læring, og gennem 
gruppearbejde, observationer, aflevering mm. samler den enkelte lærer informationer om 
elevernes læring, og om de har lært det, de skulle i forhold til pensum. Lærerne har fokus på 
at gøre det synligt for eleverne, hvor de er i forhold til deres læring, og hvor de skal bevæge 
sig hen for at øge udbyttet af deres læring. Denne vurdering sker på baggrund af data. 

Ontario har et datawarehus, der indeholder oplysning om den enkelte elevs køn, alder, sociale 
bagrund, etnicitet og oplysninger vedrørende forældre. Derudover er der data fra test og 
karakterer. Men fokus i forhold til data ligger primært i observationerne af elevernes arbejde 
og de produkter, de producerer. Lærerne samler og analyserer elevernes udbytte gennem 
dataopsamling løbende i undervisningen, og herefter planlægger de undervisningen. 

Skolelederne opsamler ligeledes data i forbindelse med deres rundering i klasseværelserne, 
hvor de observerer elevernes læring og progression. Denne viden anvendes til at vurdere 
elevernes læring, men også hvordan det generelle niveau er på skolen, og om ressourcerne er 
fordelt hensigtsmæssigt. 



Data anvendes også til vurdere, hvilke skoler i de enkelte distrikter, der kan have brug for 
ekstra ressourcer i forhold til manglende resultater. Ressourcerne 
allokeres i nogle skoledistrikter efter resultater.                                                 

En forudsætning for at arbejde med data er at lære at forholde sig 
til data, og arbejde med data systematisk kvantitative som 
kvalitative. Det gælder også data, der ikke viser det ønskede 
billede. Det er kunsten at kunne udfordre disse data og hermed 
udvikle praksis. 

I Esbjerg Kommunes skolevæsen er det vigtigt at arbejde med data 
i PLM systematisk og struktureret for at opnå den ønskede effekt 
om databaseret læring.

Arbejdet med PLC (PLM) og netværk
Der er fokus på alle elevers læring. Der bliver arbejdet struktureret med elevernes 
data/elevernes arbejde, så det er med til at udvikle de professionelles praksis. Ligeledes er det 
med til, at kvalitetsbegrebet bliver ens ift. forventningerne til elevernes arbejde, fx hvad skal 
der til, for at en elev får 7 for en skriftlig fremstilling.
Lærernes kompetencer bliver bragt i spil, så de kan gøre hinanden gode.
Der arbejdes med, at alle skal kunne tage den svære/modige samtale med eleverne, 
forældrene og hinanden som kollegaer.

Vejen derhen for Esbjerg er ved at skabe et fælles ansvar for alle elevers læring, således alle 
tager ansvar i deres PLM. I det fælles ansvar at alle tør tage den modige samtale.
Der bliver fastsat en struktur for, hvem der skal sidde i hvilket PLM på den enkelte skole. 
Lærerne inddrager og analyserer data fra eleverne i deres fælles læring. 

Refleksion og det videre arbejde
I det videre arbejde er det vigtigt, at forvaltningen og skoleledelserne holder fokus på, 
hvordan deltagerkredsen bringes i spil i forhold til den viden og de erfaringer, de har indsamlet 
i løbet af turen. Der skal være fokus på at forankre deltagernes viden i skoleledernes og i 
fællesskab planlægge hvordan de væsentligste pointer forankres på den enkelte skole og dens 
afdelinger. 

Følgende tiltag er planlagt i forhold til det videre arbejde: 

 PLM i deltagerkredsen
 Google+ 
 Videre arbejde med data på forvaltningsniveau med henblik på videreførelse til skolerne
 Fælles møde for alle, der har været i Ontario (skoleleder, afdelingsledere, lærere, 

konsulenter og chefer, evt. også politikker.) 
 Netværksdannelse på de enkelte skoler mellem lærere og skoleledere, evt. også 

afdelingsledere



Bilag 1
Oplæg fra OPC og Ontarios Ministry of Education

Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Building an Education System of Continuous Improvement 
Bruce Shaw Director of Leadership and Implementation Branch – 
Student achievement Division og Audrey Cartile Manager Student 
Succes Policy Branch – Student Achievement Division

Hvor (OPC, skole 
mv.)

Ontario Ministry of Education

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

To overordnede mål: Hæve niveauet i literacy og øge antallet af elever 
der består den endelige prøve.
Ontario er opdelt i 10 skoledistrikter, som hver for sig er ansvarlige 
for at fremstille læseplaner.
95% af eleverne går i offentlige skoler. De sidste 5% går på private 
skoler, som på ingen måder er støttet af offentlige midler, men det 
offentlige følger op på niveauet af undervisningen.

Oplæg om Ontario Education Improvement Plan

For en del år siden bestod 68 % af eleverne den afsluttende prøve i en 
alder af 16 år. Man indførte en lov, hvor eleverne enten skulle gå i 
skole til de var18 år eller bestå deres afgangsprøve.
Man gik væk fra at fokusere på lærerens undervisning til fokus på 
elevens læring – og det er hver eneste elevs læring i klassen, men 
den enkelte elev. 

Data blev afgørende i forhold til at undersøge om undervisningen 
havde den effekt man kunne ønske sig helt nede ved dette enkelte 
barn.

Tegn på succes
Man klarer sig ikke kun godt i egne undersøgelser, men også i 
internationale undersøgelser.
I den seneste matematik indsats, fik man besked på forskellige veje 
man kunne gå i forhold til at hæve læringsniveauet, derefter kunne 
det enkelte School Board selv vælge hvilken vej de ville gå i forhold til 
at optimere indsatsen.
Det er nyt og endnu ikke implementeret.
Det er sådan at hvis en skole gennemgående klarer sig dårligt i de 
nationale tests. Så tilføres der ekstra ressourcer i form af 
ledere/instruktioner teachers, som skal arbejde med lærere og ledelse 
i forhold til et særligt fokuspunkt.
Man er altså opmærksomme på at tilføre midler i formmedarbejdere 
med et særligt fokus i en kortere periode.
8 ”håndtag” man kan skrue på for hæve niveauet

1. Få ambitiøse mål

2. Leadership at all levels

a. Der har været en del strejker, de er grundlæggende 
baseret på nervøsitet for arbejdsløshed. Der er færre 



elever og fagforeningen kæmper for at fastholde alle 
jobs.

b. Det handler om at alle taler samme sprog i forhold til at 
holde fokus på ”de ambitiøse mål”

c. Den lokale leder har udelukkende budget for 
undervisningsmaterialer

3. Høje standarder og forventninger

4. Øge effektiviteten af klasserumsundervisning og læring

a. Man har blandt andet fokus på at ikke alle elever lærer 
bedst i et klasselokale.

b. De to sidst er i secondary School kan man vælge at 
specialisere sig mod et job eller en sektor. Man er også i 
dialog med arbejdsgiverne i forhold til hvad man har 
brug for. Et konkret problem var f.eks. at eleverne i 
skolen arbejdede efter meter-systemet, men i 
byggeindustrien skulle de kunne regne med tommer og 
fod.

c. Man har skarpt fokus på hvad der er bedst for eleverne 
og ikke hvad der er bedst for læreren.

d. Systemisk tilgang på det samlede system. (Fokus, 
Alignment and Coherence)

5. Ikke straffende/ indgriben (Intervention in a Non-Punitive 
Manner)

a. Hvis man 2 år i træk kan se at under 50% af eleverne 
på en skole lever op til den af ministeriet satte 
standard, så griber man ind med ekstra midler.

i. Coaching af ledere eller lærere, det kan være at 
man hyrer pensionerede lærere eller ledere. Det 
er dyrt, men man har data til at dokumentere, at 
det er effektivt.

6. ?
7. Forbedre forhold og minimere forstyrrelser

a. Herunder arbejde med elevernes trivsel
b. Dog også lærernes arbejdsmiljø

8. Being Transparent, relentless and increasingly Challenging

Ledelse er vigtig
Man ser en tendens til at ledelse er ekstra vigtig på skoler der klarer 
sig dårligt.

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

Tanke 1
Hvis vi skal have fokus på eleven og ikke læreren – hvilket fokus skal 
vi så lægge på ressourcepersonerne. Ex. Læreren oplever at én elev 
”stjæler” tid fra de andre elever. Tiden er jo godt givet ud for den 
elev, men læreren føler ikke den er godt givet ud for de andre elever.
I Canada vil man se på læringsbehovet – hvem skal lære hvad? Hvad 
skal eleven lære? – Hvad skal læreren lære for at eleven kan lære 
det?

Tanke 2



Der er meget høj grad af inklusion. En af vejene er at man betaler for 
undervisningsassistenter

Tanke 3

Man har hævet niveauet i forhold til læring og dokumenteret 
fremgang. I den samme periode er de midler man har lagt ind i 
skolesystemet også steget.
Tanke 4
Lederne har en meget tydelig pædagogisk opgave. Man har ansat folk 
til at løse de administrative og ledelsesmæssige opgaver, som ikke 
peger mod pædagogisk ledelse.

Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Leadership framework
Joni Heard

Hvem 
Hvor (OPC, skole 
mv.)

OPC

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Oplægget havde fokus på ledelse af læring og hvordan Ontarios 
leadership framework understøtter dette, men også at ledelse af 
læring og fokus på at alle kan lære er afgørende for lederskab i 
Ontario.  

Core leader capacities: 
5 vigtige punkter for lederen: at sætte mål, anvende data, skabe 
kollaborative kulturer, tilpasse og prioritere ressourcer, tage de 
nødvendige samtaler 
Contingent leadership: betinget ledelse, situationsbestemt ledelse, at 
omsætte ledelsen til den situation og de betingelser man er leder af.
I fælleskab stille sig spørgsmålet - HVORFOR er vi her i skolevæsenet? 
Hvilke kompetencer kan vi hver især bidrage med? 
Underbygge at vi er organisationsmedlemmer med fælles målsætning 
og mission.
SMART goals: målene skal være specifikke, målbare, opnåelige, fokus 
på resultater, rettidige.
Teamsamarbejde i et kollaborativt miljø, at være undersøgende på 
egen praksis og målopfyldelse.
Opbygning af et praksisdomæne i fællesskab:
Sætte mål, udvikle relationer og menneskelige kompetencer, udvikle 
organisationen for at kunne klare de efterspurgte opgaver, 
gennemføre opgaven, sikre pålidelighed.
Vigtigt at vision og målsætninger oversættes til alle niveauer i 
systemet. 
Forstå nejsigernes position - oplevelse af tab, som afføder modstand, 
vrede, fornægtelse.
Vigtigt at lederen tager fat i utilfredsheden og tager dialogen med de 
personer, der kun ser problemer - men også vigtigt at tale med de 
personer, der er rundt om, fastholde arbejdet og inddrage nej-sigeren 
i projekterne, udforske hvad der ligger bag modstanden

Refleksion (hvordan Vigtige ting, der bringes med hjem:



overføres det til en 
dansk kontekst) 

Hvilke resourcer gemmer der sig? Hvilke dynamikker eksisterer?
Tale om VI - alle har et ansvar!
Matche behovene til den enkelte skole.
Ledelsen tættere på - vi er alle sammen ledere af læring

Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Professional Learning Communities and professional Learning 
Cycles

Hvem Bob Jackson
Hvor (OPC, skole 
mv.)

OPC

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Professional learning communities >< professional learning cycles

Professional learning cycles: plan, act, observe, reflect 

Plan: se på data, se på student need, se på hvad der skal ses på til 
slut (evidence)

Data: 3.+6. kl. store nationale test. EQAO > school resports > 
assesments for hver elev. 

Act: Implementering, feedback, PLAN-phase

Observe

Learning leadership

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

Hvordan får vi vores data mere anvendeligt

Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Data driven Leadership

Hvem 
Hvor (OPC, skole 
mv.)

OPC Joni Heard

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Der er kvalitativ data (vores faglige tests) og kvantitativ data (fx
elevarbejde)

Data kan laves på mange måder, her blev nævnt 4 forskellige måder
(se artiklen Multiple Measures). Data hjælper med os med at forstå, 
hvorfor nogle elever kæmper med fx matematik, og data gør vores 
elever bedre, hvis vi bruger det korrekt.
I vores praksis er vores stærkeste og nærmest eneste data, tests.
Være bedre til at tænke data bredt: elevarbejde og observationer 
også!

Mere struktur på data. Bestemt ovenfra, hvilke data vi skal indsamle 
på hver elev. Have en bestemt teststruktur er ønskværdigt. Det er 
menneskets natur, at se efter de data der understøtter det vi gør i 
forvejen. Vi skal øve os i, at se efter den data der er ”ny” for os.



Hvorfor bruge data?

For at finde problemet, acceptere det, og gøre noget ved det ved at 
forbedre indsatsen (læring) Fokus på, hvad data fortæller os.
Data giver indsigt. Indsigt giver handlemuligheder.

Data skal skabe flere spørgsmål end svar. The big why. Kodeordet er
“hvorfor”. Hvorfor har den enkelte elev fået det resultat?
What do we do, when they have learned? 20/20 problematikken.
Selvom de har fået 12, så skal de stadig rykke sig. Selvom de er 
grønne i testene, så er vi stadig opmærksomme på at rykke dem.

Fokus på den svære samtale i forhold til samarbejde, der ikke 
fungerer.

Man skal turde tage den svære samtale.

Ledelse på alle niveauer. Vi leder læring. Vi skal tage ledelse på os i 
klasserummet, det rum vi leder.
Der er altid et ”VI”. Alle har et ansvar for børnenes læring. Ledelsen 
er tæt på, og de samarbejder med lærerne omkring PLC. Det er 
ledelse på alle niveauer, vi er alle ledere omkring læring.

Lederen skal dykke mere ned i karaktererne. Hvorfor får den elev 02
fx.? Igen spørgsmålet “hvorfor”?

“Not everythinh that can be counted counts, and not everything that
counts can be counted.”

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

Bilag 2 
Skolebesøg Toronto District School Board



Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Palmerston Avenue Public School 
Skolebesøg 

Hvem Darum Børneby (Anne Pia og Kim)
Hvor (OPC, skole 
mv.)

Palmerston Avenue Junior Public School (Matthew Reid)

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Generelt
 French immersion school
 De gør meget ud af at involvere forældre i skolen ved fx at 

fastholde traditioner som skuespil/skolefest
 20 elever er max op til grade 3 (lovbestemt)
 Board average skal være 25,2 elever i klassen i grade 4-6, 

hvilket betyder at der i midtbyen kan være klasser med 32-33 
elever.

 Hvis alle mål i curriculum skal opfyldes skal eleverne gå i skole 
i 24 år (Matthew Reid), derfor arbejdes der kontinuerligt på at 
udvælge og prioritere hvilke temaer og mål der er vigtige. Alt 
foregår i samarbejde mellem ledelse og lærere. Der udarbejdes 
en fælles årsplan.

 PLM er et fy-ord, men der arbejdes med PLC (professional 
learning cycles) og det sker på møder hvor elevarbejder er det 
centrale og ledelsen er med som deltager.

 Mindfulness og respekt gennemsyrer alt hvad der foregår.
 Ministeriets fokus på en ”non-punitive approach” slår igennem 

helt ned på klasse-/elevniveau.
 Lederen kom i alle klasser hver dag i ca 2-3 minutter. Han 

lagde vægt på ”no judgement, no reflection, no evaluation” – 
han havde ambition om at koordinere lærerens aktiviteter med 
hinanden.

Junior+Senior Kindergarten (4-5 år)
 Undervisningen er lagt an på temaer der udspringer af 

børnenes interesser.
 De styrende parametre for lærernes arbejde med eleverne er 

fokus på strenghts, needs and interests.
 Mål og succeskriterier for hvornår barnet havde opnået succes 

ift. temaet/emnet er meget tydelige i form af plancher.
 Der arbejdes med konsekvent med matematiske og literacy 

koncepter. Fx var der et fortrykt Y på et stykke A4, hvorefter 
børnene skulle lime små kvadratiske kartonstykker på Y’et – de 
underliggende koncepter var her: finmotorik, 
bogstavgenkendelse, sortering, mønstre, antal mm. Det var en 
reflekteret del af aktiviteten.

 Data indsamles fx via ”Monday journal”, hvor børnenes skrive 
og tegneudvikling følges via en skriveskabelon hvor børnene 
først tegner og derefter skriver om deres weekend. Lærerne og 
assistenterne drøfter hver enkelt elevs progression ift motorik, 
bogstavkendskab, tegneudvikling og tilrettelægger aktiviteter 
der styrker udvikling.

Grade 1-6 
 Succeskriterier udarbejdes flere steder i samarbejde med hele 

elevgruppen. Der trækkes tråde tilbage til foregående 



succeskriterier og refleksion over opfyldelsen. 
 Undervisningen er procesorienteret og styret af læringsmålet 

samt succeskriterier
 Der arbejdes konstant i forhold til omverden. Fx fejrede man 

Day of Pink, arbejdede med temaer hen imod Earth Day.
 Citizenship er et underliggende tema i nærmest alle aktiviteter.
 Character building er også et tema i alt – der fokuseres på den 

gode moral
 Ledelsen og lærerne har fokus på hvordan de anvender sproget 

anerkendende og venligt i alle situationer.
 I supplerende (fransk)undervisning var evalueringsmaterialer 

omdrejningspunktet for at kunne følge barnets progression. De 
anvendte bl.a. læsebøger der var inddelt i sværhedsgrad ift. 
succeskriterierne på de enkelte trin frem mod 
alderssvarende/curriculumsvarende læsning.  

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

 Der kan arbejdes med tydeliggørelsen af hvornår eleverne 
opnår et tilfredsstillende resultat. Systematikken omkring 
synlige succeskriterier ift. læringsmål virker til at have effekt. 
Det kunne PU være med til at facilitere i distrikterne på 
afdelings- og teamniveau. Derudover bør det være en del af 
den professionelle samtale i PLM. 

 Ledelse skal være repræsenteret på PLM, især når der tales 
elevarbejder

 Procesorienteret undervisning, hvor læreren følger eleven og 
ikke omvendt, er meget udbredt, hvilket stiller krav til 
lærernes faglige overblik. Det kræver stort nærvær i 
lektionerne og mod til at lade eleverne diktere en del af 
retningen. Det er ikke noget nyt, men den måde de styrer det 
på via succeskriterierne er måske vejen frem?

 Der kan være læringsvejledere der uddannes specielt i synlig 
læring og de strategier der knytter sig til (fx ift James 
Nottingham og John Hattie)

 Vi så ikke decideret målstyret læring men derimod synlig 
læring styret af succeskriterier.

Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Rose Avenue Junior Public School

Hvor (OPC, skole 
mv.)

Skolebesøg

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Skolen vi besøgte om onsdagen var med i mange forskellige 
projekter. Bl.a. var skolen en del af projektet ’Model school for inner 
Cities – growing up with choices, hvilket betød, at de havde fokus på 
tiltag, som kunne bidrage til at mindske den sociale arv. Skolen havde 
bl.a. et ’Family literacy centre’, hvor familier med børn fra 0-6 år 
kunne komme og være sammen med skolens personale i skolens 
lokaler, det betød bl.a., at familierne fik et kendskab til skolen og 
skolens personale, hvilket kunne være gavnligt i forbindelse med 
skolestart, forældrenes mulighed og evne til at bakke op omkring 
barnets skolegang og det fremadrettede samarbejde mellem skolen 
og hjemmet.
På skolen var der mange immigranter, hvilket skabte et multikulturelt 
fællesskab på skolen. Alle elever som starter på skolen, uanset 



canadiske sprogkundskaber, tilknyttes en klasse samtidig med, at de i 
en periode halvdelen af dagen, modtager undervisning i en anden 
klasse, som er en sammensat gruppe børn i forskellige aldre, som alle 
har et behov for at få udviklet deres canadiske sprogkundskaber. 
Vi så generelt meget forskelligt undervisning, vi blev meget 
inspirerede af deres måde at strukturere undervisningen i mindre 
grupper således, at læreren frikøber sig tid til at arbejde intenst med 
en mindre gruppe elever i en periode. Det var ligeledes interessant at 
se, hvordan klasseværelsets indretning understøttede undervisningens 
struktur.

I forhold til indhold var der, nogle steder i højere grad end andre, 
fokus på at lære og lære. Vi så bl.a. en lektion, hvor der var 
mindfullness på skemaet. Her arbejdede læreren og eleverne med, 
hvordan man kunne håndtere en stresset hjerne. Eleverne skulle i den 
forbindelse både lave øvelser og have viden om hjernens opbygning 
og funktioner. Eleverne skulle bl.a. lave øvelser, hvor de trænede i 
hjernen i at se muligheder frem for problemer. 
En gruppe af lærere og skolelederen berettede om et meget 
velfungerende PLC. De fortalte, at starten var svær, og at man til at 
starte med, havde haft nogle meget stramme retningslinjer og 
dagsordener, som man med tiden kunne give lidt slip på, simpelthen 
fordi det gav mening for lærerne at arbejde meget målrettet med 
elevernes læringsprogression indenfor et særligt udvalgt emne på 
baggrund af data. 

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Inglewood Heights Junior Public School

Hvem 
Hvor (OPC, skole 
mv.)

Skolebesøg

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

På Inglewoods var undervisningen meget differentieret i små grupper.
Det var svært at danne sig et reelt indtryk, da mange af aktiviteterne 
var planlagt efter, at vi skulle komme. Eleverne var UTROLIGT 
velforberedte på vores besøg.
Der var stor fokus på menneskelige værdier, respekt og meningsfuldt 
samvær. 
"Attitude is a little thing that makes a big difference".
Vi undrer os over, at argumenterende tekster og brøker, indgår som 
gennemgående temaer i undervisningen, og lærerne erkender, at det 
er fordi eleverne bliver testede i dette i deres nationale tests. (Dette 
bemærkede vi også på skolen, vi besøgte dagen før)!
Vi oplevede, at pga. deres meget strukturerede forløb, var det meget 
nemmere at arbejde sammen i klasserne.

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 



Programpunkt, evt. 
oplægsholder

Visible Learning into Action ved Sheri Boland
Synlig læring I klasseværelset og den betydning det har for elevernes 
læring og resultater
Sheri Boland

Hvor (OPC, skole 
mv.)

OPC

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Ontario:
 Prøverne tilrettelægges efter eleverns forforståelse
 Fokus på meningsfulde opgaver for den eneklte
 Progression i læsearbejdet/ Guided reading

o Modelleret
o Delt
o Guidet
o Selvstændigt

 Projektorienteret + tværfagligt
 Læreren lærer om sin læring
 Planen til overbygningen mangler
 Der skal laves en konkret handleplan for det område, man 

vælger at have fokus på 

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

Refleksion til en dansk kontekst:
 Vi har hjælpemidler der støtter eleverne til prøverne (IT 

rygsæk, tid, støttepersoner mm)
 Vi skal have fokus på de differentieret muligheder vi har: CL, 

digitale lærermidler har alle indbygget en differentiering.
 Arbejde med procesorienteret skrivning 
 Vigtigheden i at reflektere over egen gering og sparring

. 

Bilag 3 
Skolebesøg Thames Valley District School Board

Programpunkt, evt. Besøg i London, Ontario Thames Valley District School Board



oplægsholder Ann Marie Luce, Steve McCombe, Jane Baird, Linda Ruitenbeek, Anne 
Elliot, Catherine Zeisner og Heather Summers. 

Hvem Torben Mørup og Louise Hansen
Hvor (OPC, skole 
mv.)

Besøg på fire skoler i Thames Valley School Board

De vigtigste pointer
(Gerne i punktform)

Besøget i Thames Valley School District Board adskilte sig fra 
skolebesøgene I Toronto ved at demografien er væsentlig anderledes 
samt at distriktet er anderledes organiseret i forhold til i Toronto. 

Skolebesøg på Lambeth Public School

6. grade
 Der var 29 elever i 6. klasse, her af en med Downs og delre 

med forskellige adfærdsdiagnoser
 Der var fokus på inklusion og differentieret undervisning
 Arbejdet med strategier for løsning af opgaver
 Undervisningen foregik i et mix mellem fælles instruktion, 

gruppearbejde og fremlæggelse af strategier for løsning af en 
konkret opgave

 Fælles instruktion foregik på et tæppe foran smartboardet, 
hvor alle elever var samlet

 Klassen havde et værdiset, som de arbejder ud fra.
 Der var ro og eleverne arbejdede koncentreret med deres 

opgaver
                                                        

 
1&2. grade

 Undervisningen foregik som undervisning i plenum og at 
eleverne arbejde selvstændig ved forskellige arbejdsstationer 
med forskellige opgaver

 Læreren havde fokus på formidling og inddragelse af digitale 
medier til formidling af opgaveløsningen

 Eleverne havde forskellige strategier for deres opgaveløsning
 Der var fokus på at elevernes forskellige måder at lære på blev 

i mødekommet ift. pauser, brug 
for at bevæge sig evt. stå i 
forbindelse med opgaveløsningen

Drøftelse af PLM på Lambeth Pubilc School
 Der var ikke organiserede PLM, men mulighed for at deltage i 

netværk. Det er ikke alle, der deltager i netværk. Det er 
lærerne selv, der vælger, hvem de er netværk med. Det er op 
til den enkelte skoleleder at bevillige penge til at lærerne kan 
deltage i netværk.

Skolebesøg på School Prince Charles
 På skolen var der fokus på at udstille/fremvise 

elevarbejde/produkter samt at skolens mål var synlig for alle



Skolebesøg på Nicholas Wilson School
 Skolen var em openspace skole. Dvs. at klasseværelserne var 

storerum med op til fire klasser i hvert rum. Der var ikke et 
højt støjniveau af den grund, men det virkede uoverskueligt. 

 Der var fokus på inklusion og differentieret undervisning

Skolebesøg på Northdale Central Public School
 Skolen var en landdistriktsskole
 Der var fokus på elevernes læring og trivsel
 Vi deltog i en walk through sammen med skolelederen

o Der var udelukkende fokus elevernes læring, deres 
arbejde og deres besvarelser på de spørgsmål 
skoleledere stillede på sin vej rundt gennem 
klasseværelserne.

o Der var ikke fokus på læreren. 
o Eleverne svarede på spørgsmål fra skolelederen
o Skolelederen opsamlede data ved gennemgangen 
o Der var en klasse for særlig begavede børn
o Der var en del klasser, der var slået sammen på tværs 

af årgange, hvor der foregik differentieret undervisning

Refleksion (hvordan 
overføres det til en 
dansk kontekst) 

Der var hele vejen rundt på de fire skoler et stort fokus på elevens 
læring og udelukkende elevens læring og knap så meget på læreren 
undervisning. Hvilket er en vinkel, der kan overvejes at implementere 
i Esbjerg Kommunes Skolevæsen.

Der var fokus på få mål, hvilket giver rigtig god mening også i en 
dansk kontekst. 


