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Kompetenceforløb for ressourcepersoner og konsulenter 
I Program for læringsledelse udgør de kommunale ressourcepersoner og konsulenter fra fx PPR og 
andre kommunale støtte- og ressourcemiljøer den lokale, eksterne funktion, der støtter op om tea-
met som et professionelt læringsfællesskab. De kommunale ressourcepersoner og konsulenter er et 
vigtigt bindeled mellem den enkelte skole og forvaltningen.  
 
Ressourcepersonernes funktioner i forhold til ´Program for læringsledelse´ er - i samarbejde med 
skolens ledelse - at bidrage til: 

 At skolens teams arbejder data- og forskningsinformeret, samt målstyret i forhold til 
elevers læring og trivsel  

 At skolens teams er lærende teams, der med udgangspunkt i arbejdet med elevernes 
læring og trivsel også får fokus på egen og fælles professionelle praksis  

 At der i skolens teams etableres en ligeværdig og anerkendende kommunikation om 
teamets evidensinformerede praksis. 

 
Endvidere fungerer ressourcepersonerne som vejledere for teamkoordinatorer samt lærere og pæ-
dagoger i deres respektive e-læringsforløb.  
 
Mål for kompetenceforløbet for ressourcepersoner: 

 At ressourcepersonerne har indsigt i, hvordan data og resultater kan danne udgangs-
punkt for en evidensbaseret pædagogisk udvikling 

 At ressourcepersonerne kan analysere og systematisere data og iværksætte relevant 
intervention på baggrund heraf 

 At ressourcepersonerne kan yde sparring til lærere, pædagoger og skoleledelse i deres 
respektive kompetenceudviklingsforløb. 

Indholdet for kompetenceforløbet for ressourcepersoner vil bl.a. omhandle: 

 Vejledning af teams som professionelle læringsfællesskaber 

 Vejledning af teams med fokus på læringsmålstyret undervisning. 

Kompetenceforløbets form og organisering 

 1.seminar, kl. 9.00 - 15.00, afholdes regionalt 

 E-læringsforløb bestående af to moduler, der løses med kolleger 

 2.seminar, kl. 9.00 - 15.00, afholdes regionalt 

 3.seminar afholdes lokalt og er de ressourcepersoner og konsulenter, der skal vejlede 
på e-læringsmodulerne for lærere og pædagoger 

 Læs mere her: http://laeringsledelse.dk/?page_id=258 
 
På kompetenceforløbet vil de kommunale ressourcepersoner og konsulenter møde undervisere fra 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Univer-
sitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). 

http://laeringsledelse.dk/?page_id=258

