Nyheds brev
Nr. 4
2018

- for Program

Formål

Formålet med
nyhedsbrevet er
gennem diverse
fortællinger, at
sætte fokus på
Program for
læringsledelse og
det arbejde der
løbende foregår i
alle dagtilbud og
skoler i Billund
Kommune.
Nyhedsbrevet vil
udkomme hvert
halve år.

il
dsbrev v
e
h
y
n
e
t
018
Næs
e i juni 2
m
m
o
k
d
u

er til
Gode ide edsbrev
yh
næste n s til
de
n
e
s
kan
nen
io
t
k
a
red
som er:
tensen
.dk
rogh Kris
Karina K er · kkk@billund
d
le
m
a
Progr
7599
Tlf.: 7972
nd
adsen
Søren M ationschef i Billu
k
ik
n
.d
Kommu · soma@billund
e
n
Kommu
7209
n
Tlf: 7972
Sørense
ne Schou tikant
fi
e
s
Jo
e
Juli
sprak
nikation
Kommu d.dk
n
jjss@billu 6
721
Tlf: 7975

for læringsledelse

Status på Program for læringsledelse
Vinteren er over os, og det er nu igen tid til en kort status
på Program for læringsledelse.
Alle aktører i forvaltningen, institutionerne og bestyrelserne har
haft et stort engagement i kortlægningens gennemførelse og
har en stor andel i den høje svarprocent, og dermed at resultaterne
af kortlægningen kan anvendes.

I august måned blev den årlige
”læringskaravane” afholdt for
alle medarbejdere i henholdsvis
dagtilbud og skoler. Dagtilbuddenes læringskaravane omhandlede det tema, som alle dagtilbud
har arbejdet med i vinteren 2016
og foråret 2017 - Barn-voksen
kommunikation og relation.
Læringskaravanen blev afviklet
som en GPS-aktivitet. Temaet for
skolernes læringskaravane var
Motivation, mestring og tro på
sig selv. Læringskaravanen blev
afholdt som et fælles fagligt
oplæg ved Terje Manger.

Den 20. november 2017 fik
ledelsen adgang til resultaterne
af kortlægningen. De er så småt
begyndt at gøre sig nysgerrige
på effekterne af de tiltag, der er
blevet iværksat, samt hvordan de
bedst muligt kan støtte børnene i
deres trivsel, læring, udvikling og
kreativitet. Bestyrelser, medarbejdere mv. vil blive præsenteret for
resultaterne i starten af 2018 og
vil indgå i det videre arbejde med
opfølgning på resultaterne.

Fra uge 38-41 blev anden kortlægning afviklet. Alle 4-5 årige børn,
elever, pædagoger, lærere, ledelser
og forældre svarede på spørgeskemaer.

Kernefortælling om Program for læringsledelse
Program for læringsledelse er
drevet af Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og
Pædagogisk praksis (LSP) ved
Aalborg Universitet i samarbejde
med Center for Offentlig
Kompetenceudvikling (COK).
Billund Kommune har tilsluttet
sig Program for læringsledelse
på skoleområdet sammen med 12
andre danske kommuner hvoraf
fem kommuner også deltager
med dagtilbudsområdet. Det giver
mulighed for en samlet indsats i
forhold til alle kommunens børn
fra 0-16 år.

Programmet startede i 2015 og
slutter i 2019. I løbet af perioden
skal programmet give både lærere,
pædagoger, ledere, forvaltning
og politikere viden om, hvordan
det ser ud med børnenes trivsel,
læring, udvikling og kreativitet
– og udvikle den pædagogiske
praksis, så medarbejderne bliver
bedst muligt rustet til at støtte
det enkelte barn i at lære og
udvikle sig.
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”At alle, både børn, elever, forældre, medarbejdere
og ledelse, deltager i kortlægningen, har stor
værdi. Deres deltagelse er først og fremmest
værdifuld for resultaterne – resultaterne
repræsenterer informanternes forskellige
perspektiver på oplevelsen af læringsmiljøet
i vores dagtilbud og skoler”, siger Lisbeth
Østergaard.
“Det er godt, når så mange deltager i kortlægningen, for så får vi også nogle valide resultater.
Vi får indsigt i vores arbejde – hvad der virker, og
hvad der ikke virker. På den måde får vi konkrete
informationer om, hvor der skal sættes ind.
De mange data betyder også, at medarbejdere og
ledelse har tillid til kortlægningen og resultaterne
heraf”, fortæller Morten Kirk Jensen.

Kaffedage fik forældre
til at deltage
I Børnenes Univers Grindsted Vest er det
lykkes at få en høj forældrebesvarelse,
da spørgeskemaet i Program for
læringsledelse skulle besvares.
Med forældrebestyrelsens forarbejde, gode
ideer og indsatser er det lykkes Børnenes
Univers Grindsted Vest at få en samlet
forældrebesvarelse på 83,3%.
”Det har været vigtigt for os i forældrebestyrelsen
at få så mange forældre som muligt til at deltage
i kortlægningen, for det har en enorm stor værdi
med mange besvarelser. Det giver et bedre billede
af, hvad og hvor der er brug for, at vi gør noget
i forhold til børnenes trivsel”, siger Helle Rostal
Østergaard fra forældrebestyrelsen i Børnenes
Univers Grindsted Vest.

Morten Kirk Jensen

Lisbeth Østergaard og Morten Kirk Jensen er
enige om, at der ligger meget forberedende
arbejde i at gennemføre en kortlægning, som
skal ud til så mange mennesker.
”Det er vigtigt at takke bestyrelserne, ledelserne
og medarbejderne ude i de forskellige dagtilbud
og skoler, for de har vist et stort engagement og
har lagt et stort arbejde i at få så mange børn,
elever og forældre til at deltage i kortlægningen”,
siger Lisbeth Østergaard, og Morten Kirk Jensen
og nikker samstemmende.
De mange data fra kortlægningen giver, ifølge
Lisbeth og Morten, et godt afsæt til forbedring af
dagtilbuddene og skolerne i Billund Kommune.

Helle Rostal Østergaard

I kortlægningen har alle 4-5 årige børn, elever,
pædagoger, lærere, ledelser og forældre svaret
på spørgeskemaer.

Lisbeth Østergaard

For dagtilbudschef Lisbeth Østergaard
og skolechef Morten Kirk Jensen er det
glædeligt, at så mange har deltaget i
efterårets kortlægning i Program for
læringsledelse.

Forældrebestyrelsen havde i samarbejde
med ledelsen arrangeret og annonceret tre
kaffedage i tidsrummet klokken 15.00 til 17.00.
På kaffedagene stod de klar med iPads, så
forældrene uden besvær kunne udfylde
spørgeskemaet.
For de tosprogede børns forældre blev der gjort
en ekstra indsats. På kaffedagene var der
inviteret fem forskellige tolke til kaffedagene.
(fortsættes på side 3)
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Alle får en stemme

Forældrene fik også særlige invitationer med
information om tolkene. Indsatsen gjorde, at
mange forældre med anden etnisk baggrund
mødte op og udfyldte spørgeskemaet med
hjælp fra tolkene.

”Som forælder føler jeg mig inkluderet ved at deltage i sådan en undersøgelse. Det er fedt at få en
stemme og blive hørt, så vi forældre kan være med
til at optimere børnenes hverdag i samarbejde
med personalet”, siger Helle Rostal Østergaard.

”Det gav en fantastisk følelse af mangfoldighed.
Vi fik skabt de optimale rammer for, at alle
forældre, uanset baggrund, kunne være
med i undersøgelsen”, fortæller Helle
Rostal Østergaard.

Med de mange forældrebesvarelser har Børnenes
Univers Grindsted Vest en valid undersøgelse
og et godt datagrundlag, der nu skal arbejdes ud
fra. Som forælder og bestyrelsesmedlem er Helle
Rostal Østergaard spændt på, hvad resultaterne
giver anledning til.

Alle besvarelser har betydning
Det har været vigtigt for Børnenes Univers
Grindsted Vest at tydeliggøre formålet med
kortlægningen over for forældrene og samtidig
signalere, at alle besvarelser har betydning
for det enkelte barns hverdag.

”Jeg er sikker på, at der kommer handling ud fra
resultaterne af kortlægningen, fordi børnenes
trivsel er et fælles mål for både forældre og
institution. Kortlægningen er vigtig i forhold til
børnenes trivsel både nu og fremadrettet”,
siger Helle Rostal Østergaard.

Steen Møller

Hejnsvig Skoles elever
har bedre skoledage
Steen Møller, skoleleder på Hejnsvig Skole i
Billund Kommune, er tilfreds med fremgangen
i resultaterne af anden kortlægning i
Program for læringsledelse.
”For mig som skoleleder på Hejnsvig Skole betyder
sådan en kortlægning, at vi får et godt indblik i,
hvordan eleverne oplever deres skoledage.
Dataene giver os et indblik i, hvor vi som skole er
henne, og vi får indikationer for, om vores arbejde
virker, og hvad vi kan gøre for at udvikle os i en
positiv retning”, siger Steen Møller.
I forhold til den første kortlægning i Program
for læringsledelse er der sket forandringer i
resultaterne på Hejnsvig Skole. Ledelsen, lærerne
og pædagogerne har haft meget fokus på klasseledelse, information og kommunikation med
forældrene samt forbedring af elevernes trivsel,
og her viser resultaterne rigtig god fremgang.
”Vi hører fra forældrene, at de oplever et bedre
informationsniveau og en bedre kommunikation
med skolen, og i undervisningen er vi blevet bedre
til styring og ledelse. Trivsel er et stort indsatsområde, og også her har vi rykket os væsentligt.
Vi kan se, at der er en halvering i hændelser med
mobning af elever, og der er en markant nedgang
i elever, der føler sig ensomme. Det betyder alt
sammen, at eleverne har bedre skoledage”,
siger Steen Møller.

Steen Møller er glad for de gode resultater, og
de nye data kan nu bruges til at arbejde videre
med udviklingen af Hejnsvig Skole.

Victor, Børnejournalist i 6. klasse på
Hejnsvig Skole, har interviewet Lærke og Oscar,
1. klasse på Hejnsvig Skole. Lærke og Oscars klasse
vandt pizza, fordi de og deres forældre var de
hurtigste på skolen til at besvare spørgeskemaet i kortlægningen.
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