
”Fremtidens læringsmiljøer”

Ekspertgruppemøde

08. 01.2020, kl. 11.00 – 11.45

- En introduktion -



Mødets dagsorden

VELKOMMEN:

• Struktur og tilblivelse

• Historik og ”hvorfor”

• Forventninger til ekspertgruppen

• ”Hvem er jeg, og hvorfor har jeg takket ja til at deltage i 

ekspertgruppen?”

• Tak for i dag og på gensyn



Struktur og tilblivelse

”At inspirere, tegne retning og vise vej”

• Repræsentation i 0-18 perspektiv

• Forskelligartede fagligheder

• Forskelligartede erfaringer

• Deltagere fra Vejen Kommune og ekstern advisory

• Alle deltager i møde hver anden gang



Ekspertgruppens deltagere

Vejen Kommune:

• Janni Kruse Olsen: Dagtilbud, omr.leder

• Henriette Rask Jeppesen: Leder BC

• Helle Lauridsen: Leder skole

• Jakob Petersen: Leder ungdomsskolen

• Lena Jensen Aamand: Psykolog

• Jette Hildebrandt Andersen: Konsulent

• Sanne Brink Rasmussen: Lærer

• Ole Jensen: Lærer

• Kari Svennild: Pædagog

• Anni Hvidbjerg Sørensen: Pædagog

• Lisbet Nørgaard: Tovholder

• Kirsten Busk: Leder

• Ad hoc

Ekstern advisory:

• Ole Henrik Hansen: Pædagogisk forskning: 0-

3 års området

• Benedicte Bernstorff: Pædagogisk forskning: 

Bredt sigte dagtilbud

• Frans Ørsted Andersen:

Uddannelsesforskning generelt: Særligt børn 

og unge ”på kanten”

• Micki Sonne Sunesen: Didaktik og læring: 

Særligt ”Eleven som forsker”

• Lene Jensby Lange: Læringsmiljødesigner, 

high tech high etc.

• Ole Sejer Iversen: Digital udvikling med og til 

børn, teknologiforståelse, 21. århundredes 

kompetencer etc.



”Et udefra og et indefra perspektiv”

”Det er alene i mødet mellem mennesker, der skabes 

grundlag for ny viden og handlinger”

• Hvis man systematisk møder andre mennesker og 

udveksler idéer, tanker, udfordringer og ambitioner, er der 

skabt grundlag for udvikling – af sig selv som person og 

den organisation, som man er en del af.



Hvorfor?

Politiske målsætninger:

• Mere varierende og motiverende læringsmiljøer

• Øget trivsel

• Øget uddannelsesparathed

Fokus på didaktik og pædagogik i en omskiftelig og 

foranderlig fremtid



Historik: Organisering
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Fællesskabs-
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Med inspiration fra:

LEAPS (High Tech High)

London Challenge

Åbne læringsmiljøer(New Zealand)

7 gode vaner 

Vurdering for læring

Styrkepædagogik

Historik: Scenariekrydset

Udvikling af fremtidens læringsmiljøer med afsæt i eksisterende praksis og med fokus på de 21. århundredes kompetencer

Traditionelle 

læringsmiljøer



Forventninger til ekspertgruppen

• At være åben

• At være nysgerrig

• At spille ”indsatsen god”

• At byde ind

• At være aktiv

• At være konstruktiv kritisk

• At skabe dynamik



Mit eget perspektiv

• Hvad hedder jeg, og hvad er min funktion i vejen 

Kommune?

• Hvorfor har jeg valgt at deltage i ekspertgruppen?

”Bordet rundt”



Opsamling

Tak for i dag og 

på gensyn 


