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Baggrund og ramme 
 
I 2014 valgte kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal (4K) at indgå i et 
flerårigt samarbejde om udvikling Synlig Læring på deres skoler. Forløbet blev støttet økonomisk 
af et bidrag på 7 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden. Den første fase af forløbet fra sommeren 
2015 til sommeren 2017 har rummet forskellige kompetenceudviklingsforløb og praksistrænings-
perioder. Hoveddelen af indsatsen har været rettet mod kommunernes 3500 lærere og pædago-
ger. Sideløbende med disse tiltag har forløbet opbygget et korps af ca. 200 ressourcepersoner, 
kaldt Lokale Impact Coaches (LIC). I sommeren 2016 besluttede kommunerne, at forlænge samar-
bejdet og indsende en fornyet ansøgning til A.P Møller. Som del af den proces traf Lyngby-
Taarbæk Kommune en politisk beslutning om ikke at deltage i forløbets anden fase frem til 2019, 
men deltager i den første fase frem til sommeren 2017. 
 
De tre kommuner Gentofte Gladsaxe og Rudersdal (3K) er ved at forberede et fortsat toårigt sam-
arbejde om kompetence- og skoleudvikling i deres 38 skoler. Samarbejdet er en forlængelse af 
forløbet ”Alle elever skal lære at lære mere”, der bygger på den viden og de praksistilgange, der 
knytter sig til den New Zealandske professor John Hattie. En forskningsbaseret tilgang kendt som 
Synlig Læring. 
 
Forløbets første fase (2015 – 2017) har haft til formål at introducere lærere, pædagoger og ledel-
ser til de grundlæggende teorier og praksistilgange knyttet til Synlig Læring. Der har været gen-
nemført både workshops, praksisafprøvninger samt forskellige erfaringsopsamlinger og evaluerin-
ger undervejs i forløbet. Som del af den første fase formulerede 3K fire slutmål som er gældende 
for hele forløbet frem til 2019. 
 
De fire slutmål er: 
 

1. Den synligt lærende elev 
Slutmål: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen og hvordan 
de kommer derhen 
 
2. Kend din virkning 
Slutmål: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elever-
nes progression 
 
3. Feedback 
Slutmål: Vi giver og modtager feedback på alle niveauer 
 
4. Inspireret og passioneret undervisning 
Slutmål: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes 
progression 

 
Slutmålene peger frem mod afslutningen af den anden fase i 2019. Udover slutmålene er den an-
den fase rammesat af følgende tre mål: 
 
Mål 1: Opnåelse af dybere viden hos ledelser og medarbejdere 
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Mål 2: Opbygning af organisatorisk kapacitet til at fortsætte den udviklede praksis efter forløbet 
Mål 3: Opnåelse af en varig praksisforankring hos ledelser og medarbejdere 
 
Forløbets anden fase vil både omfatte lærere/pædagoger og skoleledelser. 
 
Udbuddet rummer to hovedområder, som er opdelt i to delaftaler: 
 

Delaftale 1: Fordybelse og praksisforankring vedrører kompetenceudvikling og prak-
sistræning af lærere og pædagoger i arbejdet med synlig læring, som skal understøt-
te og øge forankringen hos medarbejderne 
 
og 
 
Delaftale 2: Ledelse af en synligt lærende skole vedrører uddannelse og træning af 
skolernes ledelser og Lokale Impact Coaches (LIC) i elevcentreret ledelse, som skal 
skabe de nødvendige kompetencer, rammer og arbejdsformer internt på, så 3K er i 
stand til fortsat at udvikle og forankre praksis efter forløbets formelle ophør. 

Delaftale 1: vedr. Fortsat fordybelse og praksisforankring 
Lærere og pædagoger er i forløbets første fase blevet introduceret både til viden og til brugen af 
en række praktiske tilgange og redskaber inden for forløbets fire målområder. Målområderne 
fastholdes i forløbets anden fase med særlige tilknyttede tematikker:  
 

 Den synligt lærende elev med fortsat fokus på Solo-taksonomi, læringsmål og succeskrite-
rier 

 Fælles sprog om læring med øget fokus på udvikling af elevernes læringsstrategier 

 Feedback på alle niveauer med øget fokus på elevernes inddragelse i deres egen lærepro-
ces 

 Analyse og anvendelse af systematisk indsamlet viden om elevernes udbytte af undervis-
ningen 

 Det professionelle fællesskab med særligt fokus på mindset/mindframes læringssamtaler 
og brug af kollegial praksisobservation 

 
Arbejdet med målområderne skal fokusere på større dybdeviden, yderligere træning i praksis og 
opbygning af skolernes egen evne til at arbejde ud fra principperne for Synlig Læring efter forlø-
bets ophør.  

Tiltag skal bygge på viden om skolernes behov 
Forløbets første fase har som udgangspunkt introduceret alle medarbejdere til den samme viden 
og de samme tilgange og redskaber. Forskellene skolerne imellem har i den fase ligget i skolernes 
prioritering af deres fokus i skolens handleplan for den første fase. I den anden fase ønsker 3K en 
mere differentieret tilgang, der som udgangspunkt tilrettelægger forløbene ud fra en viden om, 
hvor skolerne er i deres udvikling set i lyset af de fire målområder. 
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Der ønskes derfor et årligt arrangement, hvor skolerne på baggrund af systematisk indsamlet vi-
den om udviklingen af skolens handleplan, evaluerer skolens progression i forhold til Synlig Læ-
ring. Arrangementet skal samtidigt danne grundlag for fastlæggelsen af de kommende workshops i 
det kommende skoleår. 
 
Tilbudsgiver skal kunne fungere som vejleder i brugen af systematisk indsamlet viden og som ”kri-
tisk ven” med udgangspunkt i det samlede data-grundlag. 
 
For yderligere at kunne komme skolerne i møde ud fra deres behov, ønskes en tilvalgsmodel, hvor 
skolerne selv kan prioritere, hvilke medarbejdergrupper/team de ønsker deltager i hvilke forløb. 
Den foreslåede tilvalgsmodel ønskes gennemført en gang årligt i forløbets to år. 

Kapacitetsopbygning i delaftale 1 
Fase 2 vil have styrket fokus på den kommunale såvel som den lokale kapacitetsopbygning, så de 
organisationsstrukturer, samarbejdsformer og arbejdsgange, der er opbygget i forløbet, fastholdes 
som en integreret del af kommunernes praksis ved forløbets mulige afslutning i 2019. 
 

Et andet element i den interne kapacitetsopbygning er styrkelse af skolernes ressourcepersoner i 
form af skolernes Lokale Impact Coaches (LIC). Denne funktion er blevet etableret under forløbets 
første fase, men der er fortsat behov for at styrke deres rolle som sparringspartner og træner for 
deres kolleger. Særligt ønskes en større forudgående viden om de temaer lærere/pædagoger bli-
ver introduceret til i deres forløb. Der ønskes derfor tilbud om et særligt forløb tilrettelagt for 
LIC’erne med fokus på dybere viden om de temaer, der også introduceres for lærere/pædagoger. 
 

LIC-trænere 
For yderligere at styrke 3K’s egen kapacitetsopbygning og sammenhængen mellem de udbudte 
kompetenceudviklingsforløb og den kontekst lærere og pædagoger arbejder i til daglig ønskes op-
bygget et korps på ca. 50 LIC-instruktører. Deres opgaver bliver i samarbejde med tilbudsgiver at 
tilrettelægge og gennemføre workshops for lærere og pædagoger. Forløbet skal tilrettes så LIC-
instruktørerne gradvist overtager selve undervisningen i løbet af forløbet. 
 
Der ønskes tilbud på særligt uddannelsesforløb for ca. 50 LIC-instruktører, jf. bilag D3. 

Børns tænkekompetencer 
Elevens ”tænke-kompetencer”, eller evnen til at tænke over sin egen tænkning, er helt grundlæg-
gende for elevernes opbygning af en positiv selvforståelse af sig selv som lærende, og dermed som 
aktivt deltagende i deres egne læreprocesser. Området er tæt forbundet med målområdet Den 
synligt lærende elev og målet om at lære eleverne at lære. Men der trækkes også på andre teorier 
om udviklingen af børns evne til refleksion, argumentation og diskussion. Her tænkes først og 
fremmest på Matthew Lipman, der sammen med kolleger fra Intitute of the Advancement of Phi-
losophical Inquiry with Children, har udviklet et program for filosofi med børn (p4c). Der er i denne 
sammenhæng udviklet praktiske fremgangsmåder, der hjælper lærere og pædagoger i deres un-
dervisning, så elevernes tænkekompetencer bliver et eksplicit færdighedsområde, der kan trænes 
som en integreret del af undervisningen. For at opnå konkret erfaring med dette område udbyder 
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3K et mindre frontløber forløb til en mindre gruppe skoler. Forløbet skal danne grundlag for vur-
dering af en senere udrulning af arbejdet med Børns tænkekompetencer. 

Slutmål for forløbet Fortsat fordybelse og praksisforankring 

Skoler og medarbejdere har opnået den nødvendige viden og praksiserfaring til selvstændigt og i 
samarbejde med hinanden og andre skoler, at videreføre arbejdet som synligt lærende skoler som 
en integreret del af praksis. 

Krav til forløbet Fortsat fordybelse og praksisforankring 
1. Forløbene bygger videre på det teoretiske indhold og de praktiske tilgange, der er introdu-

ceret i forløbets første fase 
2. Forløbene bygger på en tæt vekselvirkning mellem teoretisk introduktion og praktisk af-

prøvning 
3. Tiltagenes indhold og opbygning bygger på en konkret viden om skolernes udvikling inden 

for de fire slutmåls områder 
4. Det særlige forløb for LIC-medarbejderne er tæt forbundet med indholdet i forløbene for 

lærere/pædagoger 
5. De anvendte undervisningsmidler skal i det omfang det er muligt gøres digitalt tilgængelige 

for deltagerne. 3K tilvejebringer den nødvendige platform 
6. Den indsamlede viden bygger på viden fra de allerede anvendte evalueringsredskaber. Til-

budsgiver forventes derfor at have adgang til disse via licens hos Visible Learning Plus i 
Auckland, New Zealand (disse redskaber er markeret med *). Skolernes samlede videns-
grundlag udgøres af: 

a) Matrix for en synligt lærende skole* 
b) Mindframes* 
c) Praksisundersøgelsen fra 3K 
d) Skolebesøg – fx Instructional Rounds 
e) Nationale test og Beregneren 
f) Trivselsundersøgelse 
g) Interne kilder fra skolernes egne undersøgelser 

 

7. Lærer/pædagog forløb  
a) De to skoleår deles i 4 semestre af hvert et halvt års varighed 
b) Hvert semester indeholder 3 halvdagsworkshops for de tilmeldte medarbejdere 
c) Der er en ca. seks ugers periode mellem hver workshop afsat til praksistræning 

for medarbejderne 
d) Der er max. 50 deltagere pr. workshop 

e) Det konkrete projektforløb fastlægges 1 x årligt, jf. Rammeaftalens pkt. 5.1 
f) Tilbudsgiver skal deltage ses at deltage i alle workshops i 1. semester og halv-

delen i andet semester 
 

8. LIC-workshops 
a) Der afholdes 4 heldagsworkshops for LIC’erne fordelt over de 4 semestre 
b) De placeres ca. 6 uger før starten på semesterforløbene for lærere/pædagoger 
c) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger 

 

9. LIC-instruktør workshops 
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a) Der afholdes 4 heldagsworkshops for LIC-instruktørerne fordelt over de 4 seme-
stre 

b) De placeres ca. 6 uger før starten på semesterforløbene for lærere/pædagoger 
c) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger med fo-

kus på instruktørrollen på lærer/pæd. Workshop 

 
10. Viden i praksis: 

a) Der afholdes én årlig workshop for medlemmer af skolernes Synlig Læringsteam 
b) Holdstørrelse på max. 100 deltagere 
c) Workshoppene afholdes primo februar 

 
Målgrupper: 

 Ca. 2500 lærere/pædagoger 

 150 LIC’er 
 
Tidsmæssig ramme: 
Forløbet er rammesat til at vare fra 1. august 2017 – 30. juni 2019 
 
Økonomisk ramme: 
Baseret på forløbet i fase 1 vurderes den økonomiske ramme for fase 2 at udgøre ca. d.kr. 6,5 mio. 
ex. moms. 
 
Delaftale 1 udbydes som en rammeaftale, hvor det konkrete indkøb aftales i forbindelse efter 
Rammeaftalens indgåelse, jf. udkast til Rammeaftalen pkt. 5.1 projekt- og betalingsplan. Den ud-
budte rammeaftale indebærer således ikke en egentlig forpligtelse for Kommunerne til at aftage 
bestemte mængder. Den anførte omsætning skal derfor alene betragtes som vejledende, og 
Kommunerne indestår ikke for at denne omsætning indfries. 

Delaftale 2 vedr. Ledelse af en synligt lærende skole  
 

Synlig Læring og Elevcentreret ledelse 
Synlig læring bygger i princippet på fem strenge: Den synligt lærende elev, Feedback, Kend din 
virkning, Inspireret og passioneret undervisning og Den synligt lærende skole. Hvor de fire første 
strenge primært har fokus på børnene og lærerne/pædagogerne, har den sidste streng især fokus 
på ledelsesdimensionen og bygger på evidens for, at Elevcentreret ledelse har langt større effekt 
på børnenes læring end mere traditionelle ledelsesroller som strategisk eller administrativ ledelse. 
Ikke at de to sidste er unødvendige eller kan undværes, men de er ikke den vigtigste ledelsesrolle i 
forhold til skolens kerneopgave. Med til denne dimension hører også ledelse af skolens ”klima” – 
dvs. tryghed, tillid, nysgerrighed og fælles ansvar for at alle elever trives fagligt og socialt. For at 
træde ind i rollen som læringsleder har lederne glæde af både teoretisk indsigt såvel som adgang 
til praktiske metoder, der kan støtte dem i rollen. 
 
De enkelte kommuner i 3K har allerede på nuværende tidspunkt gennemført forskellige kompe-
tenceudviklingstiltag i forhold til lederne uden for det tværkommunale samarbejde. Disse tiltag 
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har primært fokuseret på at introducere lederne til de centrale teorier om elevcentreret ledelse og 
organisatorisk kapacitetsopbygning, der primært har styrket deres teoretiske viden. Alle kommu-
nerne har på forskellig måde suppleret disse forløb med studieture til New Zealand og Ontario i 
Canada. 
 
De centrale ledelsesforskere, der har været arbejdet med er forskere som Vivian Robinson, Mi-
chael Fullan, Andy Hargreaves, Robert Marzano o.l. Elevcentreret ledelse rummer ikke alene en 
teoretisk dimension, men i høj grad også en ledelsestilgang, der er tættere på medarbejdernes 
praksis og elevernes læreprocesser, end de traditionelle ledelsesformer. Det er især denne prak-
sisdimension, der er fokus for det forløb 3K ønsker gennemført for deres ledere og Lokale Impact 
Coaches (LIC). 

Viden om børns læring 
Elevcentreret Ledelse lægger op til dialogbaseret ledelse med fokus på pædagogik og almen didak-
tik. Da en del af lederne ikke selv har undervist i mange år og primært har været forpligtet på at 
varetage skolens administrative drift og strategiske udvikling, vurderer 3K, at der også vil være 
behov for at tilbyde lederne dybere viden om børns læring. En viden, der skal styrke ledernes evne 
til at indgå i en professionel dialog med medarbejderne om pædagogiske og didaktiske forhold (jf. 
Vivian Robinsons ledelseskompetence Anvendelse af relevant viden1). Derfor ønsker 3K, at ledel-
sesforløbene også omfatter en teoretisk del, der bl.a. tager udgangspunkt i den viden, der er be-
skrevet i John Hatties og Gregory Yates’ bog ”Læringens anatomi” 2. Den største vægt lægges dog 
på introduktion og træning af ledelseskompetencer på en række områder, der kan være til støtte 
for en ledelsesrolle, der fortløbende er i dialog med praksis. 
 
Kompetenceudviklingsforløbet for 3K’s ledere og LIC fokuserer på temaerne: 

 Lederens rolle i praksisfeltet – fx anvendelse af forskellige iagttagelsesmodeller (Instructio-
nal rounds o.l.) 

 Den lærende samtale (Open to learning conversations)  

 Databaseret ledelse, herunder målstyret ledelse 

 Ledelse af et professionelt læringsmiljø, herunder ledelse gennem ressourcepersoner 

 Feedback for ledere – herunder inddragelse af elevernes feedback til skolen 

 Anvendelse af relevant viden om børns læring – fx Læringens anatomi (v. Hattie, Yates) 

Kapacitetsopbygning 
Det grundlæggende princip om kapacitetsopbygning i forløbet handler om at skabe de nødvendige 
kompetencer, rammer og arbejdsformer internt på skolerne og i 3K’s forvaltninger, så 3K er i stand 
til fortsat at udvikle og forankre praksis efter forløbets formelle ophør. 

Lokale Impact Coaches og skoleteams 
Ledelsesstrukturen på skolerne i 3K er relativt forskellig. Men fælles for dem er, at lederne ikke 
kan stå alene med ledelsesopgaven i en Synligt Lærende skole. I første fase opbyggede alle skoler i 
samarbejde med fasens hovedleverandør Challenging Learning et hold af ressourcepersoner kal-
det lokale impact coaches (LIC). LIC’erne er udvalgt blandt lærere/pædagoger og i nogle tilfælde 

                                                      
1 Elevcentreret skoleledelse, Vivian Robinson, Dafolo, 2015 
2 Synlig læring og læringens anatomi, John Hattie og Gregory Yates, Dafolo 2014 
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en afdelingsleder. De udgør sammen med ledelsesteamet skolens ”Synlig lærings team” eller ”sko-
leteam”, der har til opgave at støtte medarbejderne i deres praksistræning, skabe rum for erfa-
ringsudveksling og vidensdeling samt løbende indsamle viden om skolens udvikling i forhold til den 
handleplan skolen har udarbejdet for den første fase. En del af den første fase har i øvrigt haft 
fokus på, at træne ledere og LIC i at varetage forskellige typer af praksisiagttagelse – fx gennem 
klasserumsobservationer eller skolebesøg for på den måde gradvist selv at overtage nogle af den 
eksterne leverandørs funktioner. Det er disse skoleteam, der udgør målgruppen for denne dette 
udbud. Det vil derfor være en rammebetingelse for tilbuddet, at kompetenceudviklingstiltag og 
praksisafprøvninger bygges op omkring disse team. 

Træn-trænerne 
Som del af kapacitetsopbygningen ønsker 3K at opbygge et hold af ”Trænere”, der skal være i 
stand til at yde støtte til deres kolleger i skoleteamene i forbindelse med deres praksisafprøvnin-
ger på skolerne. 3K forventer at opbygge et hold på mellem 25 -30 ledere og kommunale konsu-
lenter/ressourcepersoner, der udpeges særligt til opgaven og frikøbes fra deres arbejdsplads til 
selv at deltage i et uddannelsesforløb og til at yde sparring til skoleteamene. 
 
Der ønskes tilbud på et kompetenceudviklingsforløb for holdet af trænere, der gør dem i stand til 
at yde kvalificeret bistand og sparring på skoleteamenes planlægning, gennemførelse og evalue-
ring af deres praksisforløb. 
 

Ledelsesrum 
I respekt for at Synligt Lærings-teamet rummer både formelle og uformelle ledere skal der to gan-
ge i løbet af fase 2 afholdes en heldagsworkshop for de formelle ledere, hvor de får lejlighed til 
erfaringsudveksling, arbejde med særlige ledelsesdilemmaer, drøfte vilkår for elevcentreret ledel-
se og særlige forhold omkring ledelse af, gennem og omkring andre. 

Slutmål for forløbets fokus på Elevcentret ledelse: 
 
Skoleteamene har den nødvendige viden, tilstrækkelig redskaber og organisatoriske rammer, der 
gør dem i stand til at understøtte og forankre en praksis præget principperne for en Synligt Læ-
rende skole. 
 
Skoleteamenes egen praksis er præget af kendetegnene for Elevcentreret Ledelse. 

Krav til forløbets fokus på Elevcentret ledelse: 
1. Forløbene skal bygge på en tæt vekselvirkning mellem teoretisk introduktion og praktisk 

afprøvning. 
2. Skoleteamenes praksisafprøvninger skal bl.a. rammesættes af en aktionslæringsmodel sva-

rende til den Impact Cycle lærere og pædagoger i forvejen gør brug af. 
3. Tiltagenes endelige indhold og form tilrettelægges i et integreret samarbejde med 3K 
4. De anvendte undervisningsmidler skal i så stor udstrækning som muligt gøres digitalt til-

gængelige for deltagerne. 3K tilvejebringer den nødvendige platform. Tilbudsgiver skal ha-
ve retmæssig adgang til anvende og udlevere undervisningsmaterialer, der er nødvendige 
for at kunne udføre opgaven kontraktmæssigt 
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5. Tilbudsgivers instruktører forventes at have et indgående kendskab til Synlig Læ-
ring.Tilbudsgivers instruktører have gennemgået et træningsforløb i synlig læring og kon-
ceptet bag og være certificeret i Synlig Læring 

6. Tilbudsgivers instruktører skal have gennemgået et træningsforløb i Elevcentreret ledelse 
og være certificeret heri. 

 
7. Træn-Trænerne introduktion 

a) Der afholdes et uddannelsesforløb over fem hele dage med 20 deltagere. Den 
tidsmæssige placering aftales, men før de første workshops for skoleteamene. 

 

8. Træn-trænerne opfølgning 
a) Der afholdes et opfølgende forløb over tre hele dage med 20 deltagere. Den 

tidsmæssige placering aftales, men før starten på tredje workshops for skole-
teamene. 

 

9. Skoleteam workshops 
a) Der afholdes 4 tema-workshops fordelt ligeligt over de to år med ca. 25 deltage-

re på hvert hold. 
b) De mellemliggende perioder er træningsperioder, der understøttes af Træn-

trænerne. 
 

10. Ledelsesrum 
a) De formelle ledere tilbydes 2 heldagsworkshops. En workshop om året i løbet af 

januar/februar måned. ca. 25 deltagere pr. hold. 

 
Målgrupper: 

 Ca. 150 ledere 

 Ca. 150 LIC’er 

 Ca. 25-30 Trænere 
 
Tidsmæssig ramme: 
Forløbet er rammesat til at vare fra 1. august 2017 – 30. juni 2019 
 
Økonomisk ramme: 
Baseret på forløbet i fase 1 vurderes den økonomiske ramme for fase 2 at udgøre ca. d.kr. 2 mio. 
ex. moms. Den økonomiske ramme for fase 2 er maksimalt d.kr. 2 mio. ex. moms. 
 
Delaftale 2 udbydes som en rammeaftale, hvor det konkrete indkøb aftales efter Rammeaftalens 
indgåelse, jf. udkast til Rammeaftalen pkt. 5.1 projekt- og betalingsplan. Den udbudte rammeafta-
le indebærer således ikke en egentlig forpligtelse for Kommunerne til at aftage bestemte mæng-
der. Den anførte omsætning skal derfor alene betragtes som vejledende, og Kommunerne inde-
står ikke for at denne omsætning indfries. 


