
                                                                                         
 
 

 
Telefon: +45 7996 5000 | mail: post@vejen.dk | sikkerpost@vejen.dk | www.vejen.dk | CVR: 29 18 98 38 

SKOLER, KULTUR & FRITID 

BØRN & FAMILIE 

”Fremtidens læringsmiljøer” 

Mødenummer: 6 

 

Ekspertgruppemøde 

 

Dato, tid og sted: 31.08.2020 kl. 11.00 – 13.00 på Basen (Salen), Askovvej 7, 6600 Vejen 

Kaffe, the, vand og frugt til mødet + sandwich ”to go” 

 

Deltagere: Lene Jensby Lange, Micki Sunesen, Benedicte S Bernstorff, Henriette R. Jeppesen, 

Sanne B Rasmussen, Jette H Andersen, Anni H Sørensen, Kirsten Busk, Jakob Petersen, Janni 

Kruse Olsen, Lena J Aamand, Ole Jensen og Lisbet Nørgaard + gæster fra institutioner, som 

har fået særlige midler til at videreudvikle læringsmiljøer år 2020  

 

Afbud og fraværende: Ole Sejer Iversen, Ole Henrik Hansen (udgået), Helle Lauridsen, 

 

Ad hoc deltagere: Morten Oldrup, Regin Holm Nielsen og Jakob Vejlø  

 

Bilag: Dagsorden 31.08.2020 

 

Implementeringsindsats af politisk mål: Varierende og motiverende læringsmiljøer 

 

Dagsorden og referat 

 

Punkt Mål An-

svar-

lig 

Proces  Tid Referat og handling 

Velkommen 

og siden 

sidst  

 

 

 

Dagens 

program.  

Status og 

paraply 

over 

mødets 

nedslag 

Lisbet Oplæg 15 

min 

Kort status på 

fælleskommunal indsats 

og ekspertgruppen: 

- Kari og Ole Henrik 

Hansen udgår. 

Obs på 

fremadrettet 

repræsentation af 

dagtilbud. 

- Alle institutioner 

er i gang med 

indsatser, som 

arbejder med 

læringsmiljøer 

- 4 institutioner er 

tildelt midler. 

- Institutioner, som 

ikke er tildelt 

midler i 2020 vil 

blive tildelt midler 

i 2021 eller 2022 
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SKOLER, KULTUR & FRITID 

BØRN & FAMILIE 

”Fremtidens læringsmiljøer” 

Mødenummer: 6 

 

 

Ekspert-

gruppen 

som 

reflekte-

rende 

team: 

Lærings-

miljøind-

satser, år 1 

Input og 

perspek-

tiver på i 

gangsatte 

indsatser  

Alle  Præsentation af 

indsatser  

 

 Uddybende 

spørgsmål 

 Refleksion 

 Inspiration 

 

 

85 

min 

- Alle 4 

institutioner, som 

har kommunale 

midler til at 

videreudvikle 

deres 

læringsmiljøer 

præsenterer 5 

minutter hver. 

Overskrifterne er 

science, udeliv, 

projektorientering 

& rum og 

indretning, som 

understøttelse af 

læringsaktiviteter. 

- Ekspertgruppen 

reflekterer over 

præsentationerne 

og understøtter 

med idéer. 

- Fokus på 

uderummet som 

læringsmiljø, 

overgangspæda-

gogik mv har 

opmærksomhed i 

refleksionerne.  

Formidling Udbre-

delse af 

ekspert-

gruppens 

drøftelser 

og input 

Alle   10 

min 

Læringforalle.nu: 

Dagsordener, referater, 

podcast, materialer 

Tak for i 

dag og på 

gensyn 

Opsamling Lisbet  10 

min 

Kort om videre timing, 

bl.a. temadage om 

videnproduktion og 

scenariekrydsets faglige 

inspiration 


