
CO-TEACHING
I PRAKSIS



Co-teaching  
handler om at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. 
Pointen er, at samarbejdet omkring de inkluderende læringsmiljøer styrkes, 
og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver 
deres kompetencer. 

er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne, hvor 
ansvaret for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisningen i en klasse er fælles.

Co-teaching

”(…) det er en samarbejdsform, der 
har en dokumenteret effekt i forhold 
til elevers læring og udvikling i 
relation til udvikling af inkluderende 
læringsmiljøer.”
(Hedegaard Hansen i Friend, 2017)



Vi tilbyder oplæg, kurser og længere kompetenceudviklingsforløb 
indenfor co-teaching. Det er derfor muligt at få et skræddersyet 
forløb, som passer netop til jeres praksis, sådan I sikres både 
kompetence- og praksisudvikling.

Kontakt os og lad os hjælpe med at tilrettelægge et spændende forløb 
til jer på telefon 9620 6666 eller mail: dk@dafolo.dk.

Co-teaching  
som samarbejdsform er i mange kommuner på vej til at blive et vigtigt 
redskab til at styrke inklusionsindsatsen. 

Men hvordan kommer man i gang med co-teaching i praksis ude på 
skolerne? 
• Hvad gør man helt konkret, for at co-teaching lykkes bedst muligt? 
• Hvilke medarbejdere kan indgå i en co-teaching-ordning? 
• Hvorfor er co-teaching en vigtig vej til styrkelse af inkluderende 

læringsmiljøer samt højere faglighed blandt elever og voksne?
• Hvordan tilrettelægges co-teaching bedst muligt?
•  Hvilke udfordringer kan der være i relation til co-teaching – og 

hvordan kan de bedst muligt løses? 

Marilyn Friend (2017).  
Co-teaching i praksis:  
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Kontakt 
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om diverse emner, men længerevarende forløb er klart det 
mest effektive, hvorfor disse foretrækkes. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen 
af co-teaching, med udgangspunkt i netop de ønsker og udfordringer, som din skole eller kommune 
står med.

D
afolo • 10.17 - 41

Konsulent

Christian Søndermand Bro
Telefon: 4139 4523  
E-mail: csb@dafolo.dk

Christian Søndermand Bro afholder forløb og 
sparringer inden for inklusion, specialpædagogik, 
læringskultur og professionelle læringsfællesskaber. 
Christian arbejder struktureret og analytisk, og han 
har ry for at være en god samtale– og sparrings- 
partner. Christian er uddannet pædagog og har en 
pædagogisk diplomuddannelse (PD) i specialpæ-
dagogik.

Konsulent

Mette Nors
Telefon: 2366 4703 

E-mail: mno@dafolo.dk

Mette Nors afholder kurser, workshops, pædagogiske 
dage og teamsparringer for ledelser og medarbejdere 
med fokus på at udvikle professionel kapacitet, 
professionelle læringsfællesskaber, innovation og 
samspil mellem uddannelse og erhverv. Mette er 
optaget af at omsætte forskningsbaseret viden til 
meningsfulde styringsværktøjer, der udvikler og 
kvalificerer den ledelsesmæssige og pædagogiske 
praksis, og hun har flere års erfaring som skoleleder 
inden for almen- og specialundervisningsområdet. 
Mette er læreruddannet og har en PD i ledelse 
af innovations- og forandringsprocesser samt en 
projektlederuddannelse.

Konsulent

Anne Hejgaard
Telefon: 4139 4535 

E-mail: anh@dafolo.dk

Anne Hejgaard afholder kurser, workshops, pæda-
gogiske dage og teamsparringer og ser det som sin 
vigtigste opgave at gøre forskningsviden anvendelig 
i en travl hverdag. Hun er optaget af at udvikle 
professionelle læringsfællesskaber og inkluderende 
læringsmiljøer. Anne har erfaring fra både almen- og 
specialområdet, og hun arbejder med dét tydelige mål 
for øje, at alle har en vigtig plads i fællesskabet. Anne 
er læreruddannet og har en cand.pæd. i pædagogisk 
psykologi.

Konsulent

Anne Brøndum Andersen
Telefon: 4139 4514 

E-mail: aba@dafolo.dk

Anne Brøndum Andersen afholder kurser, workshops,
pædagogiske dage og teamsparringer med fokus på 
professionelle læringsfællesskaber. Derudover har 
hun konsulentopgaver inden for temaerne elev- og 
læringscentreret skoleledelse, growth mindset samt 
læringskultur ogmålorienteret undervisning. Anne 
har kant og er passioneret omkring implementering 
og forankring af forandringer og læringskultur. Anne 
har en baggrund som lærer og er cand.mag. i læring 
og forandringsprocesser.

Salgs- og markedskoordinator

Dorte Kristensen
Telefon: 9620 6666 
E-mail: dk@dafolo.dk


