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”Fremtidens læringsmiljøer” 

Mødenummer: 5 

 

Ekspertgruppemøde 
 

Dato, tid og sted: 19.06.2020 kl. 09.30 – 11.30 på Basen, Askovvej 7, 6600 Vejen 

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

 

Deltagere: Kari Svennild, Henriette R. Jeppesen, Sanne B Rasmussen, Jette H Andersen, Anni H 

Sørensen, Kirsten Busk, Jakob Petersen og Lisbet Nørgaard 

 

Afbud og fraværende: 

Helle Lauridsen, Janni Kruse Olsen, Lena J Aamand, Ole Jensen 

 

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

 

Bilag: Dagsorden 19.06.2020 

 

Implementeringsindsats af politisk mål: Varierende og motiverende læringsmiljøer 

 

Dagsorden og referat 
 

Punkt Mål An-

svar-

lig 

Proces  Tid Referat og handling 

Velkommen  

 

 

 

Ramme-

sætning   

Lisbet Oplæg 10 min Fokus på dagens program. 

Se slides. 

Fremtidens 

læringsmiljøer 

med fornyet 

afsæt 

 

Opsam-

ling fra 

sidst med 

fokus på 

erfaring 

omkring 

nedluk-

ning/opåb

ning: 

Ekspert-

gruppens 

opmærks

omheds-

punkter? 

Lisbet 

+ alle 

Refleksion i grupper 

med afsæt i konkrete 

udsagn 

Opsamling 

 

40 min Se slide, som var 

udgangspunkt for 

drøftelsen: 

Ekspertgruppens 

væsentligste 

opmærksomheder: 

- ”Børnelæringsrum”: 

Forældrene afleverer 

ved døren. 

- Nye gode 

morgenrutiner 

- Det relationelle som 

afgørende, 

dominerende faktor 

- Fordybelse og flow: 

Temaer og emner 

som afsæt i 

hverdagen. Minus 
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klokke og skema. 

Også fokus på færre 

afbrydelser i 

dagtilbud. 

OBS på konkrete vilkår. 

Hvilke erfaringer kan 

videreføres, når vi er tilbage 

efter sommerferien – og 

nødbekendtgørelser 

ophæves?  

  

Status på 

”fremtidens 

læringsmiljøer”

, Vejen 

Kommune: 

Økonomiske 

prioriteringer 

over de næste 

tre år 

Kendskab 

til økono-

miske 

rammer 

og lokale 

indsatser 

Lisbet, 

Hen-

riette 

+ alle 

Oplæg og spørgsmål 50 min Se slides: 

Flere noter om de 4 

indsatser: 

Dagtilbud:  

- Område 2: Science, 

udemiljøer og de 21. 

århundredes 

kompetencer 

- Grønvangskolen: 

Læringsmetoder på 

skemaet i en 

projektorienteret 

kultur 

- Rødding Skole: 

Fleksibilitet, 

variation og rum i 

alle 

læringsaktiviteter 

- Højmarkskolen: 

PBL-programmet 

(PBL = 

projektbaseret 

læring) 

Drøftelser under punktet 

medførte bl.a. til uddybende 

praksisfortællinger omkring 

børneinterviews under Lege- 

og læringsmiljøvurderingen i 

dagtilbud. Herudover stort 

fokus på muligheder i 

formidling og videndeling 

under succeskriteriet: ”Alle 

skal kunne tale om 

Læringsmiljøer”: 
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- Event for samlet 

personale 

- MED-systemet 

- Webinarer 

- Forankringsgruppe 

tilknyttet 

ekspertgruppen 

- Ambassadører fra 

ekspertgruppen på 

besøg 

- Samlet skriv om 

indsatsen: 

”Fremtidens 

læringsmiljøer” i 

Vejen Kommune 

Læringsmiljø-

skrivet 

Kendskab 

Input 

Lisbet  Refleksion i grupper og 

opsamling 

10 min Det FORELØBIGE skriv 

sendes ud til 

ekspertgruppen, som 

returnerer deres 

umiddelbare indtryk senest 

fredag den 14. august. 

Tak for i dag og 

på gensyn 

Opsam-

ling 

Lisbet  10 min God sommerferie 


