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Nyt fra bestyrelsen
Ved Henning Neerskov, Bestyrelsen

”Fremtiden for 2
skolen—skolen
for fremtiden”
v/ Klaus Æ.
Mogensen,
Seniorforsker,
Instituttet for
fremtidsforskning
”Professionelle 3
Lærings
Fællesskaber—
PLF”

Bestyrelsen har på de sidste bestyrelsesmøder været gennem en
proces, hvor vi har prøvet at definere fremtidens strategier for
Tænketankens arbejde.
Det har været en spændende proces, og behovet opstod ikke
mindst, da folketinget vedtog en ændring af skolereformen.
Pædagogens arbejde i skolen er en vigtig sag for Tænketanken, og
der er et stort behov for at gentænke, hvordan vi som Tænketank
bliver synlige i den offentlige debat.

v/Lene Skovbo
Heckmann

Det er ikke mindst ligeså vigtigt, hvordan vi som Tænketank kan
bidrage til at udvikle folkeskolen, til at blive den fælles skole, hvor
de forskellige professioner, arbejder tæt sammen.

Lærer, selvstændig konsulent og ejer af
Kompetencehusetheckmann

Bestyrelsen vil gerne invitere Tænketankens medlemmer til på
vores næste landsmøde, at drøfte Tænketankens fremtidige strategier i forbindelse med arbejdet fremadrettet.

De første
4
skridt mod PLF
i praksis
v/ Lise Kjems
Knattrup
Strategiske
fokusområder—
Tænketankens
”WHY”

4

v/ Signe Bohnfeldt Brandt
Konsulent for
kultur, fritid og
unge, Gladsaxe
Kommune

Bestyrelsen fandt frem til de 3 vigtigste anbefalinger til Tænketankens fremtidige arbejde:
Strategiske fokusområder: Tænketankens ’WHY’. Hvad kommunikerer vi til omverdenen?:
•
Hvordan bliver Tænketanken synlig og en vigtig medspiller? En
tydelig holdning.
•
Hvordan forstår vi lærer/pædagogsamarbejdets betydning for
den fælles opgave og betydningen for eleven? (Strukturere
skolen omkring eleven)
•
Vi skal stille os til rådighed for, at man kan bruge Tænketanken til at bearbejde problemstillinger .
Vi glæder os til at se jer alle til vores Landsmøde d. 4. oktober 2019 i Gladsaxe.

Udarbejdet af:
Ansvarshavende:
Inger Nøddekær
Sussi Maale
Layout:
Lise Kjems Knattrup
Kontakt:

taenketankdanmark@gmail.com

Læs mere om Landsmødet i dette nyhedsbrev.
På bestyrelsens vegne
Henning Neerskov, Gladsaxe.
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“Fremtiden for skolen – skolen for
fremtiden”
v/ Klaus Æ. Mogensen, seniorforsker,
I

Institutet for fremtidsforskning

Seniorforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning Klaus Æ. Mogensen kaster et blik
på de store forandringer, vi kan forvente samfundet i løbet af de kommende årtier, og
hvordan de vil ændre kravene til Folkeskolen. Blandt andet vil vi se udbredt automatisering af både fysiske og kognitive arbejdsopgaver. Hvilke kompetencer skal Folkeskolen give eleverne, så de er bedst rustet til fremtidens samfund, og hvordan skal
det ske? Hvilke nye metoder og hjælpemidler vil finde deres plads i skolen? Hvad
kommer det til at betyde for læreres og pædagogers arbejde?
Der sættes bl.a. også fokus på følgende:
•

Hvad skal eleverne uddannes til – arbejdsliv eller hele liv? (Hvordan ser begge ud i fremtiden)

•

Hvilke kompetencer (i bred forstand) skal eleverne forlade skolen med?

•

Hvordan skal undervisningen indrettes for bedst at bibringe disse kompetencer? (Heriblandt projektarbejde)

•

Hvilke nye teknologiske hjælpemidler kan løfte undervisningen – og hvad kræver dette af lærere og
pædagoger?
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”Professionelle Lærings Fællesskaber” - PLF
v/ Konsulent og ejer af Kompetencehuset Heckmann

Dette oplæg giver viden om og inspiration til, hvordan der kan
arbejdes med lærer-pædagog samarbejdet som et
Professionelt LæringsFællesskab (PLF).
Et Professionelt Læringsfællesskab (PLF) er et forpligtende
kollegialt fælleskab med fokus på en fælles opgave. Her er målet elevernes læring og trivsel, og på at medarbejderne lærer med og af hinanden.

”Ingen leder, lærer eller pædagog har al den viden, færdighed eller energi der
skal til for at kunne udvikle praksis alene - det kræver samarbejde!”
Lene Skovbo Heckmann er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun selvstændig
konsulent og ejer af www.kompetencehusetheckmann.dk, som hovedsagelig laver større procesforløb på
skoler og i kommuner både i Danmark og i Norge. Lene har udgivet en række praksisnære bøger bl.a. ”Det
gode tankesæt” samt ”Det gode PLF” hos Dafolo. Hun har også været med til at lave små film om mindset/
tankesæt– Se her: https://www.youtube.com/watch?v=CMRMWFBae9o
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De første skridt mod PLF i praksis – fortællinger fra den virkelige
verden
v/ Lise Kjems Knattrup, Souschef Tingløkkeskolen, Odense, medlem af bestyrelsen I
Tænketank Danmark – den fælles skole.
På Tingløkkeskolen i Odense er der fra dette skoleår indført professionelle læringsfællesskaber på alle årgange. Helt lavpraktisk betyder det, at alle årgange har fået tilknyttet en dansk og en matematikvejleder. Faglærerne i dansk og matematik på alle
årgange har fælles forberedelse i deres skema, hvor vejlederen også deltager. Vejlederne har derudover mulighed for at være i hver enkelt klasse i gennemsnitligt en
time pr. uge. Landsmødet får et kort oplæg om, hvordan vejen mod PLF former sig på
Tingløkkeskolen.

Strategiske fokusområder: Tænketankens “WHY” –
v/ Signe Bohnfeldt Brandt, konsulent for kultur, fritid og unge, Gladsaxe Kommune
Signe har stået for arbejdsprocesserne ved de sidste bestyrelsesmøder, hvor
bestyrelsen har haft fokus på at drøfte fremtidens strategi for Tænketankens arbejde.
Signe har stor erfaring med sådanne processer, og vil også på Landsmødet lede
deltagernes drøftelser vedr. den fremtidige strategi.
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Underoverskrift

Praktiske oplysninger: Vedrørende Skolekom.dk
Fra årsskiftet vil mailplatformen “skolekom.dk” blive nedlagt og ikke være i
funktion mere. Derfor vil det ikke være muligt at skrive til redaktionsgruppen
på: sussi.maale@skolekom.dk mere.
Fremover skal man skrive til Tænketankens fælles mailadresse, som vi har
haft det sidste år:
taenketankdanmark@gmail.com
Det vil også blive rettet på hjemmesiden snarest, så skolekom.dk adresserne
forsvinder.

Til medlemmerne:
Hvis nogle af jer også stadig får mailet Nyhedsbrev mv fra “Tænketank
Danmark – den fælles skole” – bedes I meddele redaktionsgruppen jeres
nye mailadresse – senest 31.12.2019.
Dette sker på taenketankdanmark@gmail.com, så vil redaktionsgruppen
sørge for, at det vil blive rettet på vores medlemsliste/udsendelsesliste.

