Projekt Klasseledelse

I tråd med implementeringen af Mercantecs to indsatser omkring Ny Nordisk Skole iværksættes en kompetenceudviklingsindsats på hele skolen. Indsatsen, der er støttet af Statens Kompetencesekretariat, har tilknyttet
2 eksterne konsulenter, Dorte Ågård og Lene Tortzen Bager, begge fra Aarhus Universitet.
Projekt Klasseledelse blev igangsat januar 2014, og rulles ud til alle undervisere fra ultimo april 2014, projektet afsluttes i juni 2015. Undervisere i alle 8 uddannelsesområder involveres.
Der gennemføres nogle tema-eftermiddage/workshops. Her indledes med et fælles oplæg for alle, hvorefter uddannelsesområderne arbejder gruppevis videre med de præsenterede problemstillinger.
Der vil forud for disse temadagene være en opgave til den enkelte underviser, typisk en refleksionsopgave omkring
egen praksis i undervisningen. Hver enkelt underviser skal opsætte mål for egen udvikling gennem projektet.
Et særligt område i indsatsen er arbejdet med anerkendende supervision, hvor der i hvert enkelt uddannelsesområde
arbejdes med metoder til kollegial supervision med en anerkendende tilgang.

Eksterne konsulenter:
Dorte Ågård:

Lene Tortzen Bager:

Jeg arbejder med:
• Relationskompetence
• Motivation
• Klasseledelse
• Læringsstrategier
• Mestringsstrategier

Jeg arbejder med aktive og involverende undervisningsformer
generelt og med entrepreneuriel didaktik og innovation som
mind set.
Jeg arbejder med kollegial supervision og anerkendende samtale
og med udvikling af nye formater i undervisningsudvikling.

Relationen mellem lærer og elever i et
klasserum er en afgørende faktor for
elevernes læringsudbytte. I forhold til at
løse de aktuelle problemer ligger der et
potentiale i at styrke lærernes relationskompetence, og det kan rumme en nøgle
til at styrke elevernes motivation, koncentration og dermed læringsudbytte.

Projekt klasseledelse
Tid og sted
		
10. januar 2014

		
		

I uddannelsesområderne
– alle undervisere
Temadag om klasseledelse

Viborg Handelsgymnasium og
Viborg Tekniske Gymnasium

25. april 2014		
Kl. 8.30-10.30		
Vinkelvej 20, C14		

26. maj 2014

Kl. 13-16
Kantinen, HCA 9

27. maj 2014

Kl. 13-16
Kantinen, HCA 9

Indledende møde

for uddannelseschefer,
uddannelsesledere, styregruppe mv.

Tema 1: Klasseledelse

Hotel- & Restaurantskolen,
House of Technology og AutoTeknisk Center

Tema 1: Klasseledelse

Handelsskolen Viborg, Byggetek og MetalCraft

Juni 2014		
			

Primo september
2014

Særlige grupper

Erfa-møde 1

for uddannelsesledere

Tema 2: IT/ sociale medier,
tydelighed, klare mål mv.

		

½ dag for alle uddannelsesområderne

September november 2014

Alle arbejder med indsatsområder

September 2014		

Anerkendende supervision

September - 		
november 2014		

for 60 udvalgte undervisere

September 2014		

Erfa-møde 2

Oktober 2014		

Anerkendende supervision

			

			

			
			

December 2014
		

Intro for 60 udvalgte undervisere

Løbende supervision

for uddannelsesledere
Opfølgende møde for 60 udvalgte 		
undervisere

Tema 3: Relationskompetence,
elevansvarlighed mv

		

½ dag for alle uddannelsesområderne

December 2014 februar 2015

Alle arbejder med indsatsområder

Januar 2015		

Erfa-møde 3

			

for uddannelsesledere

December 2014 - 		
februar 2015		

Løbende supervision

Februar 2015		

Anerkendende supervision

			

Marts 2015		

for 60 udvalgte undervisere
Afslutning for 60 udvalgte undervisere

Afsluttende møde

			
			

for uddannelseschefer,
uddannelsesledere, styregruppe mv.

Juni 2015		

Evaluering og afslutning

