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1. Formål 

Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående pædagogisk linie i organisationen samt at understøtte 

de beskrevne mål og visioner i ”Mosaikken” om bl.a. at møde det enkelte menneske ud fra en relations- og 

ressourceorienteret tilgang, tværfaglighed, inklusion m.v. 

2. Delmål 

Delmål for næste fase, konsolidering og videreudvikling (august 2012 – juni 2015):  

 SFO er fuldt integreret i LP-arbejdet 

 Der arbejdes med såvel problemstillinger vedr. enkelt-børn som problemstillinger vedr. generelle 

pædagogiske og didaktiske emner. 

 Det bliver en selvfølgelighed at bruge LP til at reflektere over egen praksis, særligt i forhold til 

relationer og inklusion 

 LP bidrager til, at der etableres læringsmiljøer, der imødekommer det enkelte barns behov og 

bidrager til, at barnet kan inkluderes på sine præmisser 

 At alle situationer opleves at give anledning til refleksion over praksis / nysgerrighed på, hvordan vi 

kan gøre vores praksis endnu bedre – og at LP af den enkelte pædagog / lærer opleves som et 

hensigtsmæssigt redskab i forhold hertil. 

 Alle børn oplever voksne, der vil dem og tager ansvar for relationen 

 Andre faggrupper inviteres til LP-møder, når det er relevant 

3. Succeskriterier 

Ny kortlægningsundersøgelse i efteråret 2014 viser  

 Bedre trivsel 

 Større fagligt udbytte 

 Mindre mobning 



 Færre ekskluderende foranstaltninger 

 Mindre uro 

 Bedre sociale kompetencer 

 Større arbejdsglæde hos lærere og pædagoger 

Registrering og interviews viser,  

 At SFO er fuldt integreret i LP-arbejdet 

 At der arbejdes med såvel problemstillinger vedr. enkelt-børn som problemstillinger vedr. generelle 

pædagogiske emner 

 At LP bruges til at reflektere over egen praksis, særligt i forhold til relationer og inklusion 

 At LP bidrager til, at der etableres læringsmiljøer, der imødekommer det enkelte barns behov og 

bidrager til, at barnet kan inkluderes på sine præmisser 

 At alle børn oplever voksne, der vil dem og tager ansvar for relationen 

 At andre faggrupper inviteres til LP-møder, når det er relevant 

4. Baggrund 

3-årig implementeringsfase fra skoleåret 09-10 er nu gennemført. Mange LP-grupper er kommet rigtigt 

langt i arbejdet med LP, men der er stadig brug for videreudvikling. Samtidigt med, at LP-arbejdet på 

skolerne går ind i næste fase, konsolidering og videreudvikling (august 2012 – juni 2015), går man i gang 

med implementeringsfase i børnehaver og dagpleje. Senere skal modellen også implementeres i 

familieafdelingen. 

5. Milepæle  

 Kommissorium er færdiggjort i samarbejde med skoleledergruppen 

 Kommissoriet er præsenteret for alle lærere og pædagoger 

 Der er på alle skoler lavet et tillæg til kommissoriet, der nærmere fastsætter rammerne for arbejdet 

med LP, herunder taget stilling til teamorganiseringen (skal LP-arbejdet fremover foregå i de 

”ordinære” teams) 

6. Aktiviteter 

April 2012: 

Forslag til kommissorium til kommentering / forbedring hos LP vejlederne og skolelederne 

Præsentation af udkast til kommissorium på møde ml. Lærerkredsen, lærere / bh.kl.ledere, skoleledere og  

Forvaltning 

Maj 2012: 

I forbindelse med skoleårets planlægning udarbejdes på alle skoler et tillæg til kommissoriet med nærmere 

beskrivelse af de lokale rammer, herunder teamstruktur 

Det er den enkelte institutions ledelse, der har ansvaret for 



 At skabe rammerne for, at LP-arbejdet kan fungere på et højt fagligt niveau og med effektiv 

afvikling af møderne 

 At disse rammer er drøftet på institutionen 

 At personalet – også nyansatte – har de kompetencer, der skal til for at udføre et kvalificeret LP-

arbejde 

Og derudover 

 Deltager ledelsen i LP-arbejdsgruppens møder 

 Deltager ledelsen i årlige evalueringsmøder med LP-koordinator og LP-vejleder 

LP-koordinator: 

 Afholder møder i institutionens LP-arbejdsgruppe (tovholdere, koordinator, leder og evt. vejleder) 4 

-6 gange årligt 

 Deltager i netværksmøder for LP-koordinatorer 

 Deltager i de årlige evalueringsmøder 

 Informerer vedr. LP-arbejdet på personalemøder 

 Modtager nye medarbejdere og introducerer LP-modellen efter de aftalte retningslinier 

 Skaber overblik over, at LP-grupperne får de aftalte 2 årlige besøg af vejleder 

LP-tovholder: 

 Kontaktperson til LP-vejlederne 

 Har ansvaret for fremdriften i de enkelte grupper 

 Sørger for, at arbejdet gennemføres i overensstemmelse med LP-modellens faser og principper 

 Har fokus på – og drøfter – den interne kommunikation i gruppen med de øvrige deltagere 

 Er mødeleder og sørger for, at der udarbejdes dagsorden og referat 

 Deltager i netværksmøder / kursuseftermiddage 

 Tager kontakt til PPR/SSR/Sundhedsplejen i forbindelse med ønske om anvendelse af 

ressourcepersoner i LP-møderne 

Gruppens / teamets medlemmer: 

 Deltager aktivt i møderne 

 Følger LP-modellens faser og principper 

 Stiller åbne, opklarende, refleksive, målrettede spørgsmål til LP-møderne 

 Indhenter information vedr. problemstilling 

 Gennemfører valgte tiltag 

 Er med til at sikre en god og respektfuld kommunikation 

 Eventuelle afbud til møder gives til skolens ledelse 

Modtagelse af nye medarbejdere: 

 LP-koordinator udleverer følgende hæfter til nye medarbejdere: 

 LP-modellens vidensgrundlag af Thomas Nordahl 



 Arbejdet med LP-modellen, af Thomas Nordahl 

 Kommer i ”mesterlære” i en af skolens LP-grupper 

 E-læring aftales lokalt / lokalt tilrettelagt introduktion v. LP-vejledere 

LP-vejlederne: 

 Samarbejder med ledelsen om LP-modellen samt afholder evalueringsmøder 

 Fungerer som vejledere i lærernes e-læringsforløb 

 Fungerer som vejledere for LP-grupperne (2 gange årligt og efter behov) m.h.t. mødets 

gennemførelse 

 Understøtter progression i arbejdet og loyalitet over for modellens faser 

 Bidrager med nye perspektiver og ideer i forhold til pædagogisk analyse og handling 

 Afholder netværksmøder med LP-tovholdere 

 Afholder netværksmøder for LP-koordinatorer 

 Afholder kursuseftermiddage 

 Etablerer det første LP-møde mellem LP-gruppen og vejleder ved skoleårets start 

7. Projektorganisation 

Styregruppe: 

Peder Hanghøj, formand 

Vibeke Skou Hansen 

Dorthe Bertelsen 

Ole Bak (når LP implementeres i familieafdelingen) 

Helle S. Christensen Funktion og rolle:  

 Ansvarlig for projektets gennemførelse 

 Beslutter retning og sætter de overordnede rammer for projektet 

 Sparring med projektledelsen 

Møder afholdes en gang årligt og efter behov 

Projektleder indkalder 

Projektgruppe: 

Helle S. Christensen, projektleder 

Kirsten Juul, LP-vejleder 

Trine Bertelsen, LP-vejleder 

Lene B. Vestergaard, LP-vejleder 



Tenna Bilstrup (skolerne) 

Trine Bro (børnehaverne) 

Annette Bundgaard (dagplejen) 

(samt repræsentant fra familieafdelingen, når modellen indføres der) 

Funktion og rolle: 

 Tage medansvar for projektets samlede fremdrift og succes i hele organisationen 

 Evaluere og følge op på LP-arbejdet 

 Indstille forslag til styregruppen 

 Koordinere 

Der afholdes kvartalsvise møder. 

Projektleder indkalder 

Arbejdsgruppe, skoleområdet: 

Vibeke Skou Hansen, Skolelederne, LP-vejlederne. 

Arbejdsgruppemøderne afholdes som en del af skoleledermøderne. LP-vejlederne deltager ved dette punkt 

på skoleledermøder. 

Arbejdsgruppernes rolle og funktion: 

 Sikre implementering / konsolidering og videreudvikling af LP-arbejdet 

 Give sparring, input og vejledning til hinanden 

 Facilitere og arrangere netværksmøder, f.eks. tovholdernetværk 

 Forslag til kurser, temadage m.m. 

Vejleder-/konsulentnetværk: 

LP-vejlederne og Helle 

Rolle og funktion: 

Give sparring og input i forhold til udfordringer og problemstillinger, som opleves i forbindelse med 

vejledningsarbejdet i LP-grupperne og konsulentfunktionen. 

Møder afholdes kvartalsvis. LP-vejlederne indkalder. 

10. Kommunikation 

Opgaven ligger i arbejdsgrupperne 

 



14. Evaluering 

Der afholdes årlige evalueringsmøder på de enkelte skoler (ledelsen, LP-koordinator, LP-vejleder).Der 

evalueres i forhold til de fastsatte succeskriterier. Der samles op på evalueringerne på arbejdsgruppemøde 

– og aftales eventuelle tiltag med udgangspunkt heri.I efteråret 2014 gennemføres ny 

kortlægningsundersøgelse samt interviews. 


