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i fase 1 Vidensgenerering
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Erfaringer med kompetenceudvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+

–

Lykkedes godt

Lykkedes mindre godt

Når der sker en fælles planlægning og forberedelse, da der derved skabes fælles resultater fx på pædagogiske dage
Når man får skabt fælles ejerskab til indhold på kompetenceudvikling og der arbejdes meget med indholdet af læringen
efterfølgende
Når kurser tages som led af en konkret arbejdsopgave - gode resultater opnås efterfølgende
Når det giver mening for den enkelte medarbejder – gerne i relation til det fælles
Når der sker supervision og opfølgning. På denne måde implementeres ny viden og altså kompetenceudvikling – sæt fokus
på et område og få det da under supervision
Når der er styrede strukturer fx teammøder kan bidrage til et fælles sprog om indsatsområder ift. kompetenceudvikling og
løbende opfølgning
Når mange har været afsted på det samme kursus eller forløb
Når andre udbreder deres læring og viden, så motiveres andre til selv at udvikle sig – dem, der har været afsted skal være
forpligtet til at lære fra sig, så andre også forpligtes
Når man har mulighed for at bruge sine nye kompetencer i opgaveløsning og fx få nye opgaver – det er skolens ansvar at
sørge for, at der er mulighed for det
Når der skabes fælles ejerskab for det, der læres
Når der er repetition – klassisk klassedidaktik
Når der peges på fælles behov for kompetenceudvikling for hele skolen – ‘fællesskabsfølelse’
Når der er skabt strukturer for implementering af læring i praksis
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(I høj grad modsatte eksempler af, når
skolerne lykkedes godt)
•
•
•

•
•
•

Når den enkelte eller flere tager på ‘store’
kurser eller uddannelser, da det kan
betyde at de uddanner ‘sig ud af skolen’
Når der ikke er faste
strukturer/procedurer
Når ‘driften’ gør det vanskelige at finde tid
til at anvende den nye læring og udbrede
den
Når det ‘praktiske’ tager overhånd, så
kan det være svært at fastholde en plan
for dialog om kompetenceudvikling
Når kurser er lystbetonet, så kan det
være svært at anvende og få
implementering i praksis
Kurser for den enkelte kan godt give
noget til den enkelte, men mindre målbart
for hele skolen

Behov for arbejdet med kompetenceudvikling
Teamsamarbejde og
udvikling vs. egne
udviklingsønsker

Udvikling af en mere langsigtet
organisatorisk udviklingsplan fx 5
år frem, der også kobles til de
enkeltes kompetenceniveauer og
udviklingsbehov

Prioritering af refleksion

Fokus på udvikling af
den erfarne/lidt ældre
medarbejdere

Implementering af læring
Fra
skoleudviklingsbehov
til kortlægning samt
udvikling af de(n)
enkelte

Arbejde med motivation i og
omkring kompetenceudvikling
(også i hverdagen – og også
for dem, der ikke råber højest
og/eller ønsker
kompetenceudvikling)
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Hvordan vurderes den
enkeltes
kompetenceniveau og
behov for udvikling

Videndeling/spredning af
ny tilegnet viden i praksis
Gruppeudvikling (GRUS) – fælles
ansvarliggørelse for
kompetenceudvikling

Arbejdet med
opfølgning

Arbejde med ledelsesansvaret

Skabe
medejerskab

Fokus på forskellige perspektiver
og behov af kompetenceudvikling
(Maslow’s behovspyramide;
basale/faglige, relationelle,
samfundet/teknologisk, lokale
indsatsområder på skolen,
individuelle)

Balance mellem skolens ønsker og
den enkeltes
Organiseret samt faste strukturer
og rammer for samarbejdet om
udvikling – prioritere at skabe tid til
dialog
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Next step i det videre samarbejde
Hvornår mødes vi igen?

|

17-17 seminar den 29-30 august – sæt X i kalenderen

❖

Vi mødes kl. 17 mandag og drager hjemad tirsdag kl. 17

❖

Transport/rejse, Overnatning, forplejning mv. vil blive finansieret

Hvor mødes vi?

|

Formentligt på et hotel midt i landet fx Fyn – mere information følger

Formål og mini-forberedelse

|
|
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Fase 2 – udvikling af løsninger med afsæt i identificerede behov
Overvej gerne på forhånd, hvilket behov som du gerne vil arbejde med – se side 5

Indhold
1

Dokumentation af output fra dagen

2

Næste step – hvornår og hvad?

1
3

Gennemgang af program for dagen

Program for workshoppen
1) Velkommen og præsentationsrunde
2) Projektets rammer
3) Hvorfor er vi her i dag?

4) Jeres behov for arbejdet med kompetenceudvikling
5) Jeres erfaringer med kompetenceudvikling
6) Konkretisering af behov – eksisterer fælles behov?
7) Fælles opsamling og tak for i dag
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1) Velkommen og præsentationsrunde
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2) Projektets rammer
Kompetencesekretariatet (KS) har i flere år gennem viden samt værktøjer og procesfacilitering rådgivet
statslige arbejdspladser om tilrettelæggelsen af systematisk og strategisk kompetenceudvikling

|
❖

Mange arbejdspladser er ikke nået så langt ift. at realisere strategisk og systematisk kompetenceudvikling eller den konkrete
udmøntning heraf i den individuelle kompetenceudvikling

❖

Der er arbejdspladser, der ikke kender til KS’ tilbud

❖

Nogle arbejdspladser oplever, at KS’ tilbud ikke matcher deres behov

❖
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Overenskomstparterne oplever et potentiale for optimering

Det er uklart helt konkret, hvad der er udfordringen, hvis vi skal fremme medarbejdernes kompetenceudvikling på fx
skoleområdet

|

Formål med indsatsen

❖

”At styrke de statslige arbejdspladsers arbejde med og realisering af systematisk og strategisk kompetenceudvikling med fokus
på, at de ansattes kompetencebehov og udvikling heraf konkret planlægges og fremmes. Herigennem styrkes også
Kompetencesekretariatets øvrige rådgivning om kompetencestrategier.”

|

Målgruppen for indsatsen

❖

Statslige arbejdspladser – 4 områder, hvoraf skoleområdet er et af områderne

❖

Deltagere: leder- og medarbejderrepræsentanter

Projektmodellen
Fase 1
Vidensgenerering

Fase 2
Tilpasning

Formålet er at skolerne deler
erfaringer med arbejdet med
kompetenceudviklinger og får
peget på nogle behov.

Formålet er at der udvikles
løsninger, hvor værdien kan
afprøves i praksis på skolen.

Workshop med skolerne, hvor
vi tilpasser og/eller udvikler
værktøjer til de konkrete behov.

Dialogmøde mellem skoler og
KS’ konsulenter.

Ca. 3-4 timer

17-17 seminar

Outputtet er en konkret samling
af indsigter og behov.
Dette skoleår
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Outputtet er et produkt fx en
værktøj eller en proces.
Sommerferie

Fase 3
Afprøvning

Fase 4
Evaluering

Formålet er at skolerne får
erfaring og læring med
værktøjet som de kan bruge
fremadrettet.

Formålet er at skolerne kan
bruge læring og erfaring i det
videre arbejde med
kompetenceudvikling.

Skolen afprøver udviklede
værktøj og kan få
konsulentbistand efter behov.

Fokusgruppeinterview om
effekten af løsningerne for
skolen og den enkelte.

Varighed aftales
Outputtet er, at få erfaringer
med brug af samskabte
løsninger.
Næste skoleår

Ca. 3-4 timer
Outputtet er et grundlag for implementering af viden, indsigter
og værktøjer til fremtiden.

3) Hvorfor er vi her i dag?
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4) Jeres behov for arbejdet med kompetenceudvikling?
|

Hvilke behov har I for at skabe dialog om
kompetenceudvikling?

|

Hvilke behov har I for at få mere værdi
ud af jeres kompetence- og
skoleudvikling

❖

både for hele skolen men også så det når ud og
bliver relevant og vedkommende for de enkelte
lærere på skolen

Inspirationsboard
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5 & 6) Jeres erfaringer med kompetenceudvikling

Side 15

7) Fælles opsamling og tak for i dag…
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|

Hvad tænker I om det arbejde, der
foreligger nu?

|

Er I klar til at tage næste skridt i
forløbet?

|

Hvornår?

Kontaktoplysninger
SU’s arbejde med kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling ud fra arbejdspladsens strategi
Anne-Kathrine Mandrup
Sekretariatschef
akm@kompetenceudvikling.dk
Tlf. 2556 9919

Sarah Rettig Hovmand
Specialkonsulent
sareh@kompetenceudvikling.dk
Tlf. 2875 5123

Medarbejderudviklingssamtale – MUS

Gruppeudviklingssamtale - GRUS
Lisbet Aabye
Chefkonsulent
lia@kompetenceudvikling.dk
Tlf. 4126 5793

Værdi og effekt af kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariatet for kompetenceudvikling. KS understøtter kompetenceudvikling i staten via rådgivning
og økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling til medarbejdere i staten gennem Den Statslige Kompetencefond
Side 17

www.kompetenceudvikling.dk
Find redskaber til selvhjælp og mere viden på:
www.kompetenceudvikling.dk
Kompetencesekretariatet er finansieret via
overenskomstmidler, og vores tilbud koster ikke yderligere at
bruge.

