
Rekvirer et kursus til din skole 
 

 Professionelle læringsfællesskaber på ungdomsuddannelser 

 

Indhold 

Professionelle læringsfællesskaber er kort sagt en tilgang, hvor deltagerne arbejder ud fra fælles værdier og 

visioner. Desuden arbejder man med samarbejde, refleksive dialoger og deprivatisering af undervisning. 

Det, man har som mål, er at kvalificere både læreres og elevers læring. 

Hvis man som faggruppe team eller skole vil arbejde med PLF, kan kurset være med til at tematisere nogle 

af de overvejelser, man kan gøre, inden man træffer dette valg: 

 Hvad er PLF? 

 Hvorfor arbejder skoler forskelligt med PLF? 

 Hvordan kan PLF se ud på netop jeres ungdomsuddannelse? 

 Hvordan hænger PLF sammen med eksisterede teamarbejde? 

 Hvorfor er det centralt at bygge på fælles værdier og visioner? 

 Hvordan kan man arbejde med refleksive dialoger? 

 Hvordan kan observationer fra undervisning være med til at deprivatisere? 

 Hvordan kan man arbejde med forskellig former for data/viden? 

 

Ved at tage udgangspunkt i de spørgsmål, som er relevante for jer, kan kurset kvalificere beslutningen om, 

hvordan I evt. vil begynde at arbejde med PLF. 

 

Arbejdsform 

Arbejdsformen vælges på baggrund af deltagerne, og så det passer til den tid, I har til rådighed. Der kan fx 

indgå oplæg, øvelser med henblik på observation i undervisning og øvelser i forhold til refleksive dialoger. 

Der kan indgå rammesætning af drøftelser i forhold til, hvordan PLF kan se ud på jeres ungdomsuddannelse 

og arbejde med forskellige former for viden fx ETU, MTU eller viden om karakterer, frafald mv. på skolen. 

Underviser 
Henriette Duch, lektor, ph.d. VIA Pædagogik og CFU 

Varighed 

Tilpasset jeres ønsker. 

 

Professionelle læringsfælleskaber (PLF) anvendes på en del folkeskoler, men tilgangen er mindre 

kendt og anvendt på ungdomsuddannelser. Formålet med kurset er at introducere til tankerne 

bag PLF og give mulighed for drøftelser af, hvordan man på en ungdomsuddannelse kan lade 

sig inspirere af tilgangen og mere konkret komme i gang. 

Målgruppe: Kurset kan tilrettelægges til forskellige målgrupper på én institution eller på tværs 

af flere ungdomsuddannelser. Målgruppen kan derfor både være ledere, teams, faggrupper 

eller hele skolen. Vi tilpasser kurset jeres specifikke ønsker. Prisen afhænger af jeres ønsker. 

Kontakt: Henriette Duch, T: 87551807, hedu@via.dk  
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