
Læringsdag   
LEDELSE OG IMPLEMENTERING  
AF CO-TEACHING  
MED WENDY MURAWSKI 
FOR LEDERE, RESSOURCE- 
PERSONER OG PÆDAGOGISKE 
KONSULENTER  
26. februar i Kolding 
27. februar i Roskilde



PROGRAM FOR DAGEN
8.30 - 9.00: Morgenmad og registrering

9.00 - 9.15:  Velkommen v/Dafolo – deltagerne får mulighed for at dele deres refleksionsopgave med en makker.

9.15 - 10.15: BLOK 1: Om co-teaching som fundament for et inkluderende læringsmiljø v/Wendy Murawski
I denne blok vil Wendy Murawski involvere deltagerne i en aktivitet, der er centreret omkring en in-
kluderende læringstilgang og rationalet bag at samarbejde for at imødekomme mange forskellige 
behov. Deltagerne vil få øje på, hvordan co-teaching passer ind i deres nuværende praksis, ligesom 
de vil blive introduceret for en række nøglespørgsmål i relation til at implementere og vedligeholde 
en co-teaching-ordning.

10.15 - 10.30: Læringspitstop 1
  Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i blok 1 og relaterer det til egen praksis.

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 11.45: BLOK 2: Om at skabe stærke co-teaching-teams og give feedback v/Wendy Murawski
I denne blok vil Wendy Murawski dele tips og ideer til at identificere stærke co-teaching-partner-
skaber og skabe en mere inkluderende og samarbejdsorienteret kultur på skolen. Deltagerne vil 
blive introduceret for en række nøglekompetencer i co-teaching – hvad skal man som leder kigge 
efter, lytte efter og spørge om, når man arbejder med co-teaching-teams? Hun vil desuden facilite-
re en dialog omkring de forskellige måder, man som leder kan give feedback til teams i forbindelse 
med fælles planlægning og undervisning – med elevernes øgede læring for øje.

11.45 - 12.00: Læringspitstop 2
  Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i blok 2 og relaterer det til egen praksis.

12.00 - 12.45:  Frokost

På denne læringsdag vil co-teaching-eksperten Wendy 
Murawski gennem dialog og inspirerende oplæg hjælpe 
deltagerne med at sætte retning for dere co-teaching-ar-
bejde.

Deltagerne vil få konkrete værktøjer til at lede og imple-
mentere co-teaching, herunder:
• Prioriteringsværktøjer
• Planlægningsværktøjer
• Værktøjer til teamsamarbejdet.

På dagen kommer alle deltagere ”helt ind i maskinrum-
met” og får konkret hjælp til deres arbejde med at lede 
og implementere co-teaching. 

Dagen er for alle, der er i gang med eller påtænker at 
gøre co-teaching til en del af deres pædagogiske prak-
sis, både på den enkelte skole, men også som en del af 
samarbejdet på tværs af skoler, mellem ressourceper-
soner og med inddragelse af PPR. Der er ikke krav om at 
være gået i gang med co-teaching.

Wendy Murawski er en af USA’s førende eksperter i co-teaching. Hun er 
ph.d., har vundet flere nationale priser for sit arbejde med og sine publika-
tioner om co-teaching og ikke mindst er hun en sprudlende oplægsholder. 
Wendy er Executive Director ved Center for Teaching and Learning på 
California State University, Northridge (CSUN).



  

  

Før læringsdagen
• Før selve dagen udfylder deltagerne et kort 

spørgeskema, der giver Wendy Murawski 
og de øvrige oplægsholdere mulighed for at 
skræddersy læringsdagen til de tilmeldte. 
Dette bruges til at sikre relevant indhold af 
de fælles oplæg samt til at differentiere ind-
holdet af de indlagte læringspitstops.

• To uger før læringsdagen modtager deltager-
ne desuden en flipped learning-pakke indehol-
dende en video, en artikel og en refleksions-
opgave – dette sikrer et fælles udgangspunkt.

Efter læringsdagen
• Gratis deltagelse i Dafolos co-teaching- 

netværk.
• Mulighed for makkerskoleordning.
• To måneder efter konferencen modtager del-

tagerne en materialepakke om professionelle 
læringsfællesskaber som støtte til deres vide-
re arbejde med implementering og ledelse af  
co-teaching.

12.45-13.45:  INDBLIK FRA PRAKSIS: INDDRAG ALLE JERES RESSOURCER v/Thomas Bertelsen, pædagogisk 
  konsulent, og Birgitte Østerlund Aagaard, leder af PPR

Med udgangspunkt i Kolding Kommunes model vil oplægsholderne fortælle, hvordan de arbejder 
med co-teaching på tværs af almen- og specialskoler med inddragelse af PPR. Erfaringer med 
ledelsens rolle, samarbejdet mellem lærer og co-teacher samt supervision og vejledning af co-
teaching vil blive konkretiseret med eksempler fra praksis. 

13.45 - 14.00: Gå-pause 

14.00 - 14.45: WORKSHOPRUNDE – VÆLG MELLEM WORKSHOP 1 ELLER 2:
1) I denne workshop vil deltagerne arbejde med ledelse af teamsamarbejdet omkring co-teaching, 
og hvordan man herigennem sikrer øget kvalitet i undervisningen v/Anne Sophie Engsig, lærer og 
konsulent
2) I denne workshop vil deltagerne arbejde med co-teaching og universelle læringsdesign. Efter en 
kort introduktion til begrebet ”universelle læringsdesign” (på engelsk: Universal Design for Lear-
ning) arbejder deltagerne med begrebet i praksis via videoeksempler v/Wendy Murawski.

14.45 - 15.15:  Pause med kaffe og kage

15.15 - 16.00:  BLOK 3: Om at opbygge kapacitet og bæredygtighed v/Wendy Murawski 
I denne blok tilbyder Wendy Murawski deltagerne en række strategier for, hvordan man som leder 
gennem brugen af dataindsamling og -analyse kan underbygge en bæredygtig co-teaching-ordning. 
I denne blok berøres også skemalægning, ligesom deltagerne vil få stillet en række materialer og 
skabeloner til rådighed til fri afbenyttelse og mulighed for tilpasning til egen praksis.

16.00 - 17.00:  Networking, videndeling og parring af makkerskoler for dem, der har tid og lyst

  Vi gør opmærksom på, at Wendy Murawskis oplæg er på engelsk.

Vi
 fo

rb
eh

ol
de

r o
s 

re
t t

il 
æ

nd
rin

ge
r i

 p
ro

gr
am

m
et

.



Relevante titler fra Dafolo
è	Kollaborativ professionalisme – når samarbejde mellem 

lærere fører til læring for alle af Andy Hargreaves og 
Michael T. O’Connor.

è	Faglig ledelse gennem læringsåbne samtaler  
af Malene Ringvad

è	Co-teaching i praksis – samarbejde om inkluderende  
læringsfællesskaber af Marilyn Friend

è	Godt i gang med co-teaching – sammen om alle elever  
af Janne Hedegaard Hansen, Signe Sass Bjørch,  
Rasmus Godsk m.fl.

Praktiske oplysninger om læringsdagen
Tid: Den 26. og 27. februar 2020.

Konferencested: Konferencen den 26. februar afholdes på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Konferencen den 27. februar afholdes i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. 

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 31. januar 2020. 

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter  
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb.  
Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre  
oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi  
forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

 
Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende 
opdatering. Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk 

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 12.19 - 159

LEDELSE LIGETIL

ANDY HARGREAVES
MICHAEL T. O’CONNOR

KOLLABORATIV 
PROFESSIONALISME

NÅR SAMARBEJDE  
FØRER TIL BEDRE
LÆRING FOR ALLE

ISBN 978-87-7160-833-5

9 788771 608335Varenr. 7984

I denne bog introducerer Andy Hargreaves og Michael T. O’Connor begre- 
bet ”kollaborativ professionalisme”, og hvordan man arbejder med det i prak-
sis. Kollaborativ professionalisme er mere end bare professionelt samarbejde. 
Det handler ikke kun om at dele erfaringer og reflektere sammen, men også om, 
hvordan man sammen arbejder hen imod at skabe en professionel praksis, hvor 
man samarbejder mere professionelt, og som profession arbejder på en mere 
kollaborativ måde.

Gennem fem konkrete eksempler fra hele verden peger forfatterne på profes-
sionelle samarbejder, som har været succesrige og har udviklet sig til kolla- 
borativ professionalisme. Fælles for de involverede skoler og deres arbejde med 
at opbygge en kollaborativ samarbejdskultur har været nøje planlægning, dyb og 
til tider krævende dialog, uforbeholden, men konstruktiv feedback og fortsatte 
kollaborative undersøgelser. Arbejdet med kollaborativ professionalisme gøres 
tilgængeligt for alle gennem 10 grundlæggende principper, herunder kollektiv  
effektivitet, kollaborative spørgsmål og samarbejde med elever, og et tilgængeligt 
overblik over, hvilke praksisser man bør begynde med, og hvad man bør undgå. 

Bogen er en konkret hjælp til uddannelsesledere, undervisere og ledere af  
professionelle læringsfællesskaber, der ønsker at kvalificere det professionelle 
samarbejde yderligere og tage skridtet videre til kollaborativ professionalisme.

“Kollaborativ professionalisme yder et imponerende bidrag 
til udvikling af undervisning og forbedring af skoler ved at  
understrege, hvor vigtigt det er at investere i social kapital. 
Med udgangspunkt i deres mange erfaringer og i levende 
casestudier fra hele verden fremhæver forfatterne kollabo- 
rativ professionalisme som det næste store skridt i den globale 
bevægelse, der arbejder for forbedringer på uddannelsesom-
rådet. Den umådelig velskrevne bog er et must for lærere, 
ledere og beslutningstagere og dem, der ønsker at blive 
 kollaborative professionelle.” 

– Pasi Sahlberg, professor, Gonski Institute for Education, 
UNSW Sydney, Australien

“Kollaborativ professionalisme er på samme tid tilgængelig og 
dyb og giver os nogle levende, kreative design, der hjælper os til 
at indgå i bæredygtige samarbejder. Det er en bog, der vil vække 
interesse blandt lærere, skoleledere og beslutningstagere over 
hele verden.” 

– Michael Fullan, professor emeritus
OISE/University of Toronto
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PETER ANDERSEN, ANNE BRØNDUM ANDERSEN, 
BENTE KJELDBJERG BRO ANDERSEN, SIGNE SASS BJØRCH, 

JEPPE DØRUP, MARILYN FRIEND, RASMUS GODSK, 
JANNE HEDEGAARD HANSEN, BENEDIKTE HOLBÆK, 

JAKOB MØLLER OG KAREN SCHMIDT POULSEN 

Godt i gang med 
co-teaching 
Sammen om alle elever

9 788771 608311

ISBN 978-87-7160-831-1

ISBN 978-87-7160-831-1

Varenr. 7982

Skoler, der arbejder med co-teaching, har som mål at øge alle elevers læring, tilgodese 
fl ere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes oplevelse af at være inkluderet i 
klassens sociale såvel som læringsmæssige fællesskab. Samtidig gives der mulighed for at 
forbedre undervisningskvaliteten og skabe faglig stolthed. Arbejdet med co-teaching kan 
dermed være med til at skabe en oplevelse af at arbejde meningsfuldt og passioneret med 
at bidrage til et formål, der er større end de enkelte involverede: Alle børns oplevelse af at 
høre til og udvikle sig fagligt.

Som fl ere af kapitlerne i denne bog understreger, kræver co-teaching nøje planlægning, 
systematik, vilje og målrettethed samt et velfungerende teamsamarbejde med fokus på 
alle elevers læring, trivsel og dannelse. Når co-teaching lykkes, gavner det til gengæld ikke 
bare den enkelte elev, men hele klassen. Det gavner ikke bare den enkelte professionelle, 
men hele teamet – og det gavner ikke bare det enkelte team, men hele skolen. 

Bogen er sammensat af bidrag fra forskere og praktikere med stor viden om og erfaring 
med co-teaching. Alle forfattere har på den ene eller den anden måde været dybt involve-
ret i implementeringen af co-teaching i en dansk kontekst. Bogen indledes med et kapitel 
af professor Marilyn Friend, der gør status på begrebet. Bogens øvrige kapitler berører 
vigtige temaer, eksempler, idéer og redskaber, der kan være en hjælp, når man som skole 
gerne vil godt i gang med co-teaching som en samarbejdsform, der styrker samarbejdet 
om alle elever.

Serien Inkluderende læringsfællesskaber sætter fokus på inklusion som et fælles ansvar. 
En inkluderende læringskultur opstår i et samarbejde mellem alle skolens aktører, og 
denne serie imødekommer de problemstillinger og udfordringer, der kan opstå på fl ere 
forskellige niveauer: fra individ til skolen som helhed. Målet for inklusionen er, at den på 
længere sigt bliver unødvendig. At læringsfællesskabet omfatter alle elever som fuldgyl-
dige medlemmer, og at den enkelte elev oplever at bidrage til og betyde noget i klassens 
fællesskab – både fagligt og socialt.

Bøgerne i serien belyser inklusionens teori og praksis ved blandt andet at:
• Omsætte aktuel viden og forskning på området til konkret praksis
• Inspirere til at etablere en fælles udvikling i en inkluderende retning
• Anlægge et ressourceorienteret blik på elever og undervisning
 
Serien henvender sig til lærere og ledere i folkeskolen, undervisere og studerende på 
grund-, efter- og videreuddannelse og andre, der har et medansvar for at etablere et 
inkluderende læringsfællesskab.

INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER

INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER

MARILYN FRIEND

Co-teaching i 
praksis

Samarbejde om inkluderende læringsfællesskaber

I får 10% rabat 
ved tre tilmeldinger fra samme 
institution (samlet tilmelding).

I får 20% rabat ved seks tilmeldinger
fra samme institution 
(samlet tilmelding).

Skræddersyede arrangementer eller 
kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at 
afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker 
og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og 
gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med 
jer om skræddersyet kompetenceudvikling. 
Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: 
dk@dafolo.dk. 

Konferencetilbud  
Pædagoger og lærere i skolen – sammen 
om elevernes trivsel og læring af Stig 
Broström, Trine Ankerstjerne, Andy 
Højholdt m.fl.

Pris kr. 149,- pr. stk. ekskl. moms 
(normalpris kr. 248,- ekskl. moms)

UNDERVISNING OG LÆRING

Pædagoger og 
lærere i skolen

STIG BROSTRÖM (RED.)

Sammen om elevernes trivsel og læring

Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring tager fat på en af 
de helt store muligheder, som folkeskolereformen har ført med sig: samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger. Forfatterne anskuer et udviklet samarbejde mellem pædagoger og 
lærere i skolen som den fornyelse og det omdrejningspunkt, der kan bidrage til udvikling af 
nye kvaliteter i skolen.

Lærere og pædagoger bidrager hver især med meget forskellige kernekompetencer i 
folkeskolen, og det er helt afgørende at fastholde denne forskel, for pædagogerne skal ikke 
være halvdårlige lærere – og omvendt. Helt centralt er det, at lærer-pædagog-samarbejdet 
i stedet består af en relevant blanding af de to professioners kompetencer med fokus på 
både elevernes læring og trivsel. 

ISBN 978-87-7160-096-4

9 788771 600964Varenr. 7435

Med denne bog som inspirationskilde vil vejen mod et øget og forbedret samarbejde 
mellem pædagoger og lærere i skolen forhåbentlig blive lettere at betræde. Kapitlerne 
peger fremad mod en skole, hvor fantasi, kreativitet, innovation og læring går hånd i 
hånd, og hvor der er fokus på både den enkelte elevs læring og alsidige udvikling. Her er 
der plads til forpligtende læringsfællesskaber og mere innovative arbejdsformer, så også 
elevens trivsel kommer i centrum.

Bogen består af ni kapitler, der bevæger sig i et kontinuum fra forskning og undersøgelser 
om samarbejdet mellem pædagoger og lærere, hen over refleksioner og frem til konkrete 
praktisk-pædagogiske beskrivelser af, hvordan pædagoger og lærere opnår det bedst 
mulige samarbejde på skolerne.

Bogen er redigeret af Stig Broström, som også har skrevet to af bogens kapitler. Herudover 
er der bidrag fra Carsten Andersen, Trine Ankerstjerne, Ole Christensen, Sara Hannibal, 
Talita Salqvist Heinel, Andy Højholdt, Michael Jørgensen, Tina Barbara Pryds, Kirsten 
Rigbolt og Helle Saabye.
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Faglig ledelse 
gennem læringsåbne samtaler

Malene Ringvad
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ISBN  978-87-7160-922-6

9 788771 609226

ISBN 978-87-7160-922-6

Varenr. 8021

Malene Ringvad er selvstændig skolelederkonsulent og supervisor på skoler 
og uddannelser, og hun er indehaver af konsulentfirmaet Ringvad – ledelse og 
læring, se mere på www.ringvad.com

Faglig ledelse har mange navne i skolen, blandt andet pædagogisk ledelse, elevcentreret ledelse, 
læringsledelse og undervisningsledelse – fælles for dem er, at de retter ledelsesblikket mod  
kerneydelsen. Faglig ledelse i skolen er i dag et højaktuelt anliggende, for aldrig har der været så 
meget pres på underviserne for at løfte elevernes læringsudbytte og på samme tid skabe lærings- 
miljøer, der inkluderer alle elever. Og aldrig vi haft så meget tilgængelig forskning i skoleledelse, 
der temmelig enslydende påviser, at lederne får størst indflydelse på elevernes læring og trivsel 
gennem et struktureret og målrettet arbejde med undervisernes didaktiske refleksion og viden- 
deling om, hvad der virker i undervisningen. 

Faglig ledelse er derfor den mest afgørende ledelsesdisciplin i skolen – selvom det ofte er den 
disciplin, der kommer sidst i en travl hverdag, hvor alt for mange driftsopgaver trækker lederne 
væk fra undervisningen.

Denne bog er den første i en serie med korte og praksisnære udgivelser om faglig ledelse i skolen,  
og den fokuserer på aktørernes praksisteorier som det grundlæggende ledelsesværktøj, der 
søger ind til det faglige rationale bag professionelle handlinger. Her introduceres til læringsåbne 
samtaler som en ramme for nysgerrige og respektfulde undersøgelser af praksisteorier, og der 
gives en række eksempler til inspiration og drøftelse i ledelsesteamet.

  Til serien hører hjemmesiden www.dafolo.dk/fagligledelse
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