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Resumè
Projektet sigter på, at lederne på ungdomsuddannelserne udvikler deres pædagogiske ledelseskompeten‐
cer. Lederne skal have kompetencerne til at udvikle professionelle læringsfællesskaber, som er en forud‐
sætning for, at der sker en reel pædagogisk udvikling i ungdomsuddannelserne, som kan imødekomme de
muligheder og udfordringer ungdomsuddannelsessystemet står overfor i dag. Samtidig er det en vigtig
pædagogisk ledelseskompetence at kunne inddrage lærernes viden og erfaring i skoleorganisationens visi‐
oner og mål for en dynamisk kvalitetssikring af ungdomsuddannelserne. Projektet er et paraplyprojekt og
indeholder både ledelses‐ og lærerudviklingsprojekter og sammen dækker disse delprojekter følgende
ungdomsuddannelser: EUD, HTX, HHX, STX og EUX. Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Pro‐
fessionshøjskolen Metropol tilbyder at knytte et egenfinaniseret forskningsprojekt til udviklingsprojektet
med henblik på at udvikle en viden om, hvordan man konkret kan lede og udvikle professionelle lærings‐
fællesskaber. Resultatet af forskningsprojektet vil indgå som en del af paraplyprojektets leverancer til Re‐
gion Midt.
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Indholdsfortegnelse
Ansøgning del 1 .................................................................................................2
Indhold og baggrund for ansøgningen...................................................................2
Punkt 1. Formål og mål .....................................................................................4
Punkt 1 nr. 1 Formål ......................................................................................4
Punkt 1 nr. 2 Mål .............................................................................................4
Punkt 2. Målgruppen ......................................................................................5
Punkt 3. Læring .............................................................................................5
Punkt 4. Effekt og resultatkrav ........................................................................6
Punkt 5. Overvågning af initiativets fremdrift ....................................................... 11
Ansøgning del 2 ............................................................................................... 12
Punkt 6. Beskrivelse af indhold.......................................................................... 12
Punkt 7. Organisering og aktører ....................................................................... 12
Punkt 7 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe ........................................................ 13
Punkt 7 nr. 2 Ansvar for projektledelse ............................................................. 14
Punkt 7 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere ............................................. 14
Punkt 8. Forankring ..................................................................................... 14
Punkt 9. Effektkæde ..................................................................................... 16
Punkt 10. Budget ........................................................................................... 17
Punkt 10 nr. 1 Budget .................................................................................. 17
Punkt 11. Underskrift ..................................................................................... 17

Ansøgning del 1
Indhold og baggrund for ansøgningen
Ungdomsuddannelsernes udvikling af kvaliteten af undervisningen sker løbende. Udviklingen skal ske både
på baggrund af de konkrete problemer, som lærerne oplever i forbindelse med deres undervisning på sko‐
lerne og på baggrund af eksterne krav om ændring af skolernes pædagogiske og didaktiske arbejde som de
kommer til udtryk gennem reformer, centralt bestemte indsatser og policyforventninger.
Skolernes ledelse har et særligt ansvar for at implementere de eksterne krav til en kvalitetsudvikling af sko‐
lens undervisning, men samtidigt også et behov for, at denne udvikling forankres i skolens daglige arbejde
og i de udfordringer, lærerne oplever her. Ellers bliver der nemt tale om en ’som om’‐udvikling, som i reali‐
teten ikke er en kvalitetsudvikling. Skolernes ledelsesrum har ændret sig i de seneste år, derfor er der brug
for en kvalificeret udvikling af de pædagogiske ledelseskompetencer.
Projektet indeholder således to fokuspunkter: udvikling af pædagogisk ledelse og udvikling af lærergrupper
som professionelle læringsfællesskaber. Den pædagogiske ledelsesopgave er med andre ord at initiere, vej‐
lede, støtte og vedligeholde udviklingen af professionelle læringsfællesskaber med sigte på en kvalitetssik‐
ring af uddannelserne og udviklingen af skoleinstitutionerne.
Dette projekt har udgangspunkt i, hvad meget forskning viser, at det er læreren, der er den mest afgørende
faktor, når det drejer sig om at sikre og udvikle kvaliteten af undervisningen (John Hattie (2013): Synlig læ‐

ring for lærere. Dafolo; Michael Felten (2013): Auf die Lehrer kommt es an. Gütersloher Verlaghaus). Nyere
forskning viser, at dette bedst sker, hvis lærerne indgår i professionelle læringsfællesskaber (Andy Hargrea‐
ves (2005):Undervisning i videnssamfundet – uddannelse i en usikker tid. Klim; Thomas R.S. Albrechtsen:
Professionelle læringsfællesskaber – Teamsamarbejde og undervisningsudvikling. Dafolo). I professionelle
læringsfællesskaber udvikles lærernes kompetencer til systematisk at bearbejde deres erfaringer fra den
daglige undervisning, så udfordringerne her kan mødes med relevante løsninger, der både passer til de
konkrete problemer og indoptager ny pædagogisk og didaktisk forskning på området.
Projektets overordnede sigte er derfor at styrke lærernes kompetencer ved at udvikle deres professionali‐
tet. For at dette kan ske, er det er en væsentlig forudsætning for lærernes udvikling, at de får den nødven‐
dige støtte og kvalitetssikring gennem uddannelsesinstitutionens pædagogiske ledelse.
Projektet vil altså knytte udviklingen af den pædagogiske ledelse og udviklingen af lærerenes professionali‐
tet sammen.
I begge tilfælde drejer det sig om at udvikle deltagernes professionelle kapital, som henholdsvis pædagogi‐
ske ledere og som lærere i en ungdomsuddannelse. Ved professionel kapital forstås en enhed af human ka‐
pital, social kapital og beslutningskapital (Andy Hargreaves & Michael Fullen: Professionel capital (2012):
Transforming Teaching in Every Scholl. Routledge)
Lærernes professionelle udvikling vil ske gennem udvikling af lærergrupper som professionelle læringsfæl‐
lesskaber, der på en systematisk måde kan bearbejde deres erfaringer fra undervisningen. Hermed bliver
der skabt et grundlag for kvalitetssikring og varig udvikling. Lærerne vil i projektet lære metoder, der kan
understøtte denne systematik og udviklingen af fællesskaberne. Dertil mulighed for at øge deres viden om
de pædagogiske og didaktiske forhold, der kan kvalificere deres erfaringer.
Lederne vil udvikle deres professionalitet i forhold til at udvikle deres kompetencer til at udøve pædagogisk
ledelse. Dette vil både ske ved, at lederne får mulighed for at lære relevante metoder og ved at de øver sig i
at lede læringsfællesskaberne og systematisk reflektere deres erfaringer i et udviklingsperspektiv.
Lederne skal både støtte lærerne i deres udvikling af deres professionelle læringsfælleskaber og støtte at
lærergrupperne indoptager eksterne krav og ny viden som grundlag for deres udvikling af undervisningen.
NCE, professionshøjskolen Metropol vil knytte et egenfinansieret forskningsprojekt til udviklingsprojektet.
Forskningsspørgsmålet lyder: Hvordan kan en skoles pædagogiske udvikling understøttes gennem en pro‐
fessionalisering af lærergruppers arbejde med systematisk erfaringsbearbejdning og tilegnelse af ny pæda‐
gogisk og didaktisk viden, og hvilken ledelsesmæssig støtte kræver dette. Datamaterialet består dels af den
viden og de dokumenter, der produceres i projektforløbet i forbindelse med NCE´s konsulentopgaver, dels
en række interviews med skolernes ledere, som skolerne har indvilget i at deltage i.
Forskningsdelen vil primært bestå i at indsamle data, beskrive og analyse disse data, samt vurdere de valgte
metoder i forhold til udvikling af professionelle læringsfællesskaber og den effekt det vil have på udvikling
af og implementeringen af forandringer i undervisningen og på kvalitetsudviklingen på skolerne.
Der vil blive udarbejdet en forskningsrapport. Formidlingen af resultaterne fra forskningsprojektet vil være
en del af den samlede projektleverance til Regionen. Det vil ske i form af en udgivelse af et ’hånds on’ for‐
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slag til, hvordan man kan udvikle læringsfællesskaber på egen skole. Materialet vil have ledere og lærere på
ungdomsuddannelser som målgruppe.

Punkt 1. Formål og mål
Punkt 1 nr. 1 Formål

En række skoler i Region Midt deler en vision om, at lederne på ungdomsuddannelserne udvikler deres
kompetencer i pædagogisk ledelse, dels for at understøtte udviklingen af læringsfællesskaber blandt lærer‐
ne, dels for at kvalitetssikre lærernes arbejde med henblik på en dynamisk udvikling af skolernes kerneydel‐
sen: undervisning, således at skolerne fortsat udvikler undervisningstilbud, der modsvarer et samfunds‐
mæssigt behov og krav.
Projektet har som formål, at ledere og lærere udvikler erfaringer med og viden om at udvikle og lede pro‐
fessionelle læringsfællesskaber, der skal være drivkraft i kvalitetsudvikling af ungdomsuddannelserne.
For at gøre det muligt at opnå formålet, er der behov for at få viden om og erfaringer med at udvikle pro‐
fessionelle læringsfællesskaber mellem lærerne og at få viden om og erfaringer med ledelse af sådanne pro‐
fessionelle læringsfællesskaber.
Projektet består af en række delprojekter, hvis mål skal sikre at formålet med projektet kan opnås. To del‐
projekter omhandler udvikling af pædagogisk ledelse og tre delprojekter omhandler udvikling af lærernes
professionelle læringsfællesskaber.
Delprojekterne er samlet i et paraplyprojekt, der ledes af en styregruppe bestående af både ledere og læ‐
rerrepræsentanter. Det er styregruppens ansvar at sikre projektets fremdrift og reflektere de muligheder
og evt. vanskeligheder skolerne har for dynamisk at indoptage de erfaringer, der opstår. Styregruppen skal
ligeledes bidrage med at formidle resultaterne af projektet til omverdenen.
Både gymnasiale (STX, HTX, HHX), EUX og EUD‐uddannelser er involveret i projektet.
De deltagende skoler er:





Teknisk Skole Silkeborg (Udvikling af pædagogisk ledelse, HTX og EUD). Her deltager 8 ledere.
Uddannelsescenter Holsebro (ledelses‐ og lærerudvikling af professionelle læringsfællesskaber, HTX,
HHX, EUX og EUD). Deltager med 18 ledere og en lærergruppe fra indgangen Fødevarer og Ernæring
Den jydske håndværker Skole (professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne på EUX). Deltager
med en lærergruppe fra EUX.
Horsens Gymnasium (professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne, STX). Deltager med en lærer‐
gruppe knyttet til en af skolens studieretninger.
Punkt 1 nr. 2 Mål

Projektets langsigtede mål
 At kvaliteten i ungdomsuddannelserne øges og tilgodeser omverdenens krav og forventninger (elever‐
nes, arbejdsmarkedets, videreuddannelsessystemets og samfundets)
Projektets kortsigtede mål
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At ledere og lærere i et samarbejdende fællesskab udvikler uddannelser, der bygger på indsigtsfuld vi‐
den og erfaringer med at implementere omverdens krav og forventninger i forhold til den reelle pæda‐
gogiske virkelighed og praksis på skolerne med en øget kvalitet for øje.

Dette mål er opdelt i følgende delmål:
 At udvikle ledernes kompetencer til at initiere, støtte og kvalitetssikre lærernes professionelle lærings‐
fællesskaber (særligt mål for UC Holstebro).
 At udvikle ledernes kompetencer til gennem styrkebaseret ledelse at understøtte professionelle læ‐
ringsfællesskaber (særligt mål for Teknisk skole Silkeborg).
 At udvikle professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne
 At udvikle ledernes kompetencer til at implementere deres viden og erfaring med resultaterne af læ‐
rernes udvikling af praksis i en forsat kvalitetssikring af ungdomsuddannelserne

Punkt 2. Målgruppen
Målgruppen er primært nuværende og kommende elever på ungdomsuddannelserne. Målgruppen vil ople‐
ve en øget kvalitet i undervisningen.
Målgruppen er sekundært ledere og lærere i ungdomsuddannelserne. Målgruppen vil få den viden, der er
et resultat af projektet formidlet, så den er handlingsorienteret.
Målgruppen er tertiært undervisningsministeriet. Målgruppen vil få muligheder for at få indsigt i, hvorledes
reform‐ og policykrav kan omsættes i uddannelserne, således at krav og forventninger til uddannelserne er
udviklet og implementeret i forhold til den pædagogiske virkelighed på uddannelserne.

Punkt 3. Læring
Læringen vil finde sted på forskellige niveauer:
Vi anser det for en styrke, at der i udviklingen af pædagogisk ledelse gøres erfaringer med et flerfold af me‐
toder.
Professionel pædagogisk ledelse af læringsfællesskaber, særligt for ledelsesprojektet på UC Holstebro. At
lære:
 At formulere, formidle og indgå i en dialog med lærerne om de pædagogiske udviklingsforventninger
 At støtte de professionelle læringsfællesskabers arbejde med udviklingsforventningerne
 At revidere og nyudvikle udviklingsforventningerne til lærerne på baggrund af lærergruppernes profes‐
sionelle erfaringer med udvikling af deres pædagogiske praksis
 At tilegne sig og lære at anvende to forskellige metoder til udvikling af professionelle læringsfællesska‐
ber:
 1) Fælles erfaringsbearbejdning gennem analyser af konkrete eksempler på praktiseret pædagogisk
ledelse.
 2) Aktionslæring i forhold til udviklingsinitiativer. Aktionslæringsmetoden vil være den såkaldte Via‐
model, hvor hver deltager i udviklingsprojektet har sit individuelle projekt som bidrager til gruppens
samlede projekt.
 At udvikle vidensdelingsmetode i gruppen af ledere, der kan støtte en samlet udvikling af skolens pæ‐
dagogiske ledelse.
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Udvikling af pædagogisk ledelse, særligt for ledelsesprojektet på Teknisk skole Silkeborg. At lære:
 At formulere, formidle og indgå i en dialog med lærerne om de pædagogiske udviklingsforventninger til
lærerne.
 At støtte implementeringen af nye pædagogiske tiltag på skolen
 At understøtte professionelle læringsfællesskaber.
 At udvikle ’os mest, hvor vi i forvejen er stærke’
 At finde et fodfæste som kompetente pædagogiske ledere
Teknisk skole Silkeborg indgår pt i kontraktforhandlinger med henblik på at blive virksomhedsvejleder for
en ErhvervsPhd, som har fokus på den styrkebaserede læringsorgansation. Resultater fra dette projekt vil
også tilgå projektet.
Der deltager lærergrupper fra så mange forskellige uddannelser som STX, HTX, HHX, EUX og EUD. Det vil
styrke mulighederne for at få viden og erfaringer, som kan inspirere en bred målgruppe af lærere og ledere
inden for ungdomsuddannelserne.
Professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne:
 At kunne reflektere over og analysere egen og fælles praksis
 At kunne analysere forholdet mellem ledelsen udviklingsforventninger og de muligheder og barrierer,
der findes i en undervisningspraksis for at implementere disse og foreslå relevante pædagogiske og di‐
daktiske løsninger
 At arbejde udviklingsorienteret med egen og fælles praksis omkring en klasse
 Tilegne sig og lære at anvende to forskellige metoder til udvikling af professionelle læringsfællesskaber:
 1) Fælles erfaringsbearbejdning gennem analyser af konkrete undervisningssituationer (metode be‐
skrevet af A. Würker)
 2) Aktionslæring i forhold til udviklingsinitiativer. Aktionslæringsmetoden vil være den såkaldte Via‐
model, hvor hver deltager i udviklingsprojektet har sit individuelle projekt som bidrager til gruppens
samlede projekt.
 At anvende egen kompetenceudvikling i fremtidige samarbejdsrelationer med henblik på at bidrage til
implementering af professionelle læringsfællesskaber blandt kolleger, som et led i en spredningseffekt
af den viden og de erfaringer, projektet har resulteret i.

Punkt 4. Effekt og resultatkrav
Alle lærergrupper har opstart 1-1-17 og deltager i forløbet indtil 31-6-18. Lærergruppen på Horsens
Gymnasium deltager dog i en mindre grad i foråret 2017, men med fuld styrke i skoleåret 2017-18.
Gruppen vil tilsammen indgå i de samme antal aktiviteter som de øvrige lærergrupper. Den lidt anderledes tilrettelæggelse har årsag i et uddannelsesteknisk forhold om, hvornår en lærergruppe kan allokeres i forhold til uddannelsesplanen for stx. Lærergruppen vil gennemgå de samme aktiviteter, som de
øvrige lærergrupper, blot med en lidt anden tidskadance.
Mål 1

At udvikle ledernes kompetencer til at initiere, større og kvalitetssikre lærernes professionelle lærings‐
fællesskaber (særligt mål for UC Holstebro).
Resultatkrav
Resultatkrav 1.1
Projektet indledes med et kick-

Målemetode
Der foreligger metodepapirer
januar 2017.
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off seminar. Her præsenteres
de metoder, der skal anvendes i
hele projektforløbet og ledelsens arbejde med at tilegne sig
metoderne igangsættes
Resultatkrav 1.2
Lederne inddeles i projektgrupper efter deres opgavefunktion i
organisationen. Hver ledergruppe skal lære at systematisere og reflektere deres erfaringer efter en tysk metode (A.

Seminaret skal være afholdt senest februar 2017.

Der arbejdes skriftlig og mundtligt, når der arbejdes med metoden. De skriflige produkter indgår i en løbende journal over resultaterne fra anvendelsen af
metoden.

Würker), der er tilpasset danske
forhold.
Lederne arbejder med metoden
løbende i hele projektperioden
med konsulentstøtte.
Metoden introduceres på kickoff‐
seminaret 2017 og skal jævnlig
anvendes i hele projektperioden.
Resultatkrav 1.3
Hver leder skal formulere et
personligt udviklingsprojekt, der
skal danne grundlag for et aktionslæringsprojekt.

Resultatkrav1.4
Der afholdes to aktionslæringsseancer for hvert halvår.
I tilknytning til seancerne, vil lederne få tilført viden om relevante emner, der udspringer af
deres projekter. Ledergruppen
systematiserer og reflekterer
deres erfaringer med at praktisere pædagogisk ledelse på
baggrund af de lærte metoder.
Midlerne til ledernes arbejde
med at praktisere pædagogisk
ledelse og øve og træne tilgangen i deres ledelsesarbejde indgår ikke i ansøgningen, men vil
foregå.

Der foreligger en individuel projektbeskrivelse, medio marts
2017. Projektbeskrivelsen revideres /udvikles fortløbende som
en form for logbog.
Hvert personligt projekt revideres efter hvert forløb (som en
form for logbog). Målet er nået,
når disse foreligger.
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Resultatkrav 1.5
Som afslutning for hvert halvår
mødes hele ledelsesgruppen og
anvender de lærte metoder i
forhold til en udvalgt fælles ledelsesopgave. Fokus på evaluering af og status for kompetenceniveauet for pædagogisk ledelse og udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber

Konsulenterne udarbejder et
statusnotat, der både indeholder en form for status på de opnåede resultater og forslag til
de kommende udviklingsområder.
Ultimo hvert halvår i projektperioden.

Resultatkrav 1.6
Projektet evalueres med sigte
på en vurdering af forholdet
mellem de anvendte metoder,
processen og de opnåede kompetencer indenfor pædagogisk
ledelse.
I samarbejde med udvalgte projektdeltager udpeges områder
for både en fortsat implementering og for en formidling til målgrupperne

Notat foreligger efteråret 2018

Mål 2

At udvikle ledernes kompetencer til gennem styrkebaseret ledelse at understøtte professionelle lærings‐
fællesskaber (særligt mål for Teknisk skole Silkeborg).
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 2.1
Projektet indledes med et kickoff seminar. Her præsenteres
de metoder, der skal anvendes i
hele projektforløbet og ledelsens arbejde med at tilegne sig
metoderne igangsættes

Måle metode 2.1
Seminaret er afholdt primo 2017

Resultatkrav 2.2
Der afholdes to seminarer/fællesarbejdsdage pr. halvår. Deltagerne er ledelsesgruppen og konsulenten. På hvert
seminar arbejdes der med tilgangen - styrkebaseret – ledelse. Ledergruppen systematiserer og reflekterer deres erfaringer med at praktisere pædagogisk ledelse og erfaringerne
med de interventioner, konsu-

Materialer og opsamlinger vil foreligge som en række dokumenter og vil dokumenterer aktiviteterne/resultatkravet.
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lenten har foretaget i perioderne mellem seminarerne. Midlerne til ledernes arbejde med at
praktisere styrkebaseret ledelse
og øve og træne tilgangen i deres ledelsesarbejde indgår ikke i
ansøgningen, men vil foregå.
Resultatkrav 2.3
Som afslutning for hvert halvår
mødes hele ledelsesgruppen og
anvender de lærte metoder i
forhold til en udvalgt fælles ledelsesopgave. Fokus på evaluering af og status for kompetenceniveauet for pædagogisk ledelse og udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber

Konsulenterne udarbejder et
statusnotat, der både indeholder en form for status på de opnåede resultater og forslag til
de kommende udviklingsområder.
Ultimo hvert halvår i projektperioden.

Mål 3

At udvikle professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne

Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 3.1
Lærerne har – med udgangspunkt i en analyse og refleksion
over egen praksis opstillet en
prioriteret oversigt over begrundede og ønskværdige forandringer

Skal foreligge i en skriftlig form,
et notat der jævnlig revideres.
Konsulenterne supplerer notatet med en pædagogiskdidaktisk del, der kan udstikke
sammenhængen mellem udfordringerne og den pædagogiskedidaktiske viden og kompetencer, der er relevant til at løse udfordringerne.

Resultatkrav 3.2
Lærergrupperne skal lære at systematisere og reflektere deres
erfaringer efter en tysk metode
(A. Würker), der er tilpasset dan‐

Der foreligger et metodepapir
januar 2017.

ske forhold.
Metoden introduceres primo
2017 og skal jævnlig anvendes i
hele projektperioden. Der ydes
konsulentstøtte.
Resultatkrav 3.3
Hver lærer skal formulere et

Der arbejdes skriftlig og mundtligt, når der arbejdes med metoden. De skriftlige produkter indgår i en løbende journal over resultaterne fra anvendelsen af
metoden.

Der foreligger et metodepapir
januar 2017.
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personligt udviklingsprojekt, der
skal danne grundlag for et aktionslæringsprojekt.

Der foreligger en individuel projektbeskrivelse senest marts
2017. Projektbeskrivelsen revideres /udvikles fortløbende som
en form for logbog.

Resultatkrav 3.4
Lærergrupperne indgår i et aktionslæringsforløb i hele projektperioden med henblik på en
individuel og fælles systematisk
erfaringsbearbejdelse som
grundlag for pædagogisk udvikling

Der afholdes 3 aktionslæringsseancer pr. halvår. Målemetoden er, at seancerne er afholdt.

Resultatkrav 3.5
De to metoder evalueres i forhold til et krav om, at der er udviklet professionelle læringsfællesskaber

Evalueringen vil være en del af
forskningsprojektet. Der foreligger et notat, der indeholder
en beskrivelse og analyse af forløbene i lærergrupperne.
Efteråret 2018.

Hvert halvår udarbejder konsulenterne en statusrapport, der
beskriver resultaterne og kort
redegør for, hvilke udviklingstiltag aktiviteterne er resulteret i.

Mål 4

At udvikle ledernes kompetencer til at implementere deres viden og erfaring med resultaterne af læ‐
rernes udvikling af praksis i en forsat kvalitetssikring af ungdomsuddannelserne

Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 4.1
Som afslutning for hvert halvår
mødes hele ledelsesgruppen og
anvender de lærte metoder i
forhold til en udvalgt fælles ledelsesopgave. Fokus på evaluering af og status for kompetenceniveauet for pædagogisk ledelse og udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber
blandt lærerne.

De konsulenter, der hver især er
knyttet til ledelsesprojekterne
udarbejder et statusnotat, der
både indeholder en form for status på de opnåede resultater og
forslag til de kommende udviklingsområder.
Ultimo hvert halvår i projektperioden.

Resultatkrav 4.2
Projektet evalueres med sigte
på en vurdering af forholdet
mellem de anvendte metoder,
processen og de opnåede kom-

Denne aktivitet indgår i forskningsprojektet. Der vil foreligge
et notat, der beskriver resultaterne af evalueringen.
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petencer inden for pædagogisk
ledelse.
I samarbejde med udvalgte projektdeltager udpeges områder
for både en fortsat implementering og for en formidling til målgrupperne

Punkt 5. Overvågning af initiativets fremdrift
Ultimo juli 2017
UC Holstebro
Ledelsesprojekt.

Teknisk Skole Silke‐
borg
Lærerprojektet

Statusrapport,
der beskriver de
aktiviteter der er
afholdt jfr. resul‐
tatkravene og en
beskrivelse af i
hvilket omfang,
målene er opnå‐
et, samt hvilke
fremdrift der føl‐
ger heraf. Eksem‐
pler på erfaringer
med metoderne i
forhold til at ud‐
vikle pædagogisk
ledelse af lærings‐
fællesskaber vil
indgå i statusrap‐
porten.
Som ovenstående

Ultimo december
2017
Statusrapport,
der beskriver de
aktiviteter der er
afholdt jfr. resul‐
tatkravene og en
beskrivelse af i
hvilket omfang,
målene er opnå‐
et, samt hvilke
fremdrift der føl‐
ger heraf. Eksem‐
pler på erfaringer
med metoderne i
forhold til at ud‐
vikle pædagogisk
ledelse af lærings‐
fællesskaber vil
indgå i statusrap‐
porten.
Som ovenstående

Ultimo juli 2018
Statusrapport,
der beskriver de
aktiviteter der er
afholdt jfr. resul‐
tatkravene og en
beskrivelse af i
hvilket omfang,
målene er opnå‐
et, samt hvilke
fremdrift der føl‐
ger heraf. Eksem‐
pler på erfaringer
med metoderne i
forhold til at ud‐
vikle pædagogisk
ledelse af lærings‐
fællesskaber vil
indgå i statusrap‐
porten.
Som ovenstående

Statusrapport,
der beskriver de
aktiviteter der er
afholdt jfr. resul‐
tatkravene og en
beskrivelse af i
hvilket omfang,
målene er opnå‐
et, samt hvilke
fremdrift der føl‐
ger heraf. Eksem‐
pler på erfaringer
med metoderne i

Statusrapport,
der beskriver de
aktiviteter der er
afholdt jfr. resul‐
tatkravene og en
beskrivelse af i
hvilket omfang,
målene er opnå‐
et, samt hvilke
fremdrift der føl‐
ger heraf. Eksem‐
pler på erfaringer
med metoderne i

Statusrapport,
der beskriver de
aktiviteter der er
afholdt jfr. resul‐
tatkravene og en
beskrivelse af i
hvilket omfang,
målene er opnå‐
et, samt hvilke
fremdrift der føl‐
ger heraf. Eksem‐
pler på erfaringer
med metoderne i

Ultimo december
2018
Delrapport udarbej‐
des

Delrapport udarbej‐
des
Delrapport udarbej‐
des
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forhold til at ud‐
vikle de professi‐
onelle læringsfæl‐
lesskaber vil indgå
i statusrapporten.
Paraplyprojektet
Styregruppen

forhold til at ud‐
vikle de professi‐
onelle læringsfæl‐
lesskaber vil indgå
i statusrapporten.
Der afleveres en
statusrapport,
som indeholder
en beskrivelse,
analyse og vurde‐
ring af erfaringer‐
ne fra delprojek‐
terne og den sam‐
lede fremdrift for
projektet

forhold til at ud‐
vikle de professi‐
onelle læringsfæl‐
lesskaber vil indgå
i statusrapporten.

Forskningsprojektet
(egenfinansieret af
NCE,
professioneshøjsko‐
len, Metropol)

Styregruppen er an‐
svarlig for at indsende
delrapporterne til re‐
gionen, samt en
overordnet redegø‐
relse for projektets
resultater.
Styregruppen udar‐
bejder en formidlings‐
og kommunikations‐
plan for, hvorledes
resultaterne fra pro‐
jektet skal implemen‐
teres og formidles
Forskningsrapport
indsendes til regio‐
nen.
Et ’hands‐on’ mate‐
rialer, der kan vendes
af ledere og lærere på
ungdomsuddannel‐
serne fremsendes til
regionen

Ansøgning del 2
Punkt 6. Beskrivelse af indhold
Feltet vil blive udfyldt efter en evt. bevilling og ske i samarbejde med administrationen i Region Midtjylland.

Punkt 7. Organisering og aktører
Sammenhæng mellem delprojekterne og resultaterne af paraplyprojektet (vision og formål)
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Ledelsesprojektet:
Teknisk Skole Silkeborg (Udvikling af pædagogisk ledelse, HTX og EUD). Projektansvarlig. Vicedirektør og
rektor Anja Lange.
Uddannelsescenter Holsebro (ledelse af professionelle læringsfællesskaber, HTX, HHX, UX og EUD). Pro‐
jektansvarlig Udviklingschef Dagmar Skovbo.
Lærerprojektet – udvikling af professionelle læringsfællesskaber.
Den jyske håndværker Skole (professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne på EUX). Projektansvar‐
lig uddannelsesleder Allan Bergmann Rasmussen
Horsens Gymnasium (professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne, STX). Vicerektor Henriette An‐
dersen.
Uddannelsescenter Holsebro (udvikling af professionelle læringsfællesskaber, HTX, HHX, UX og EUD).
Projektansvarlig Udviklingschef Dagmar Skovbo
Styregruppe:
Ledes af den projektansvarlige Udviklingschef Dagmar Skovbo, UC Holstebro. Styregruppen består i øv‐
rigt af en leder og lærerrepræsentant fra hver uddannelsesinstitution. En af konsulenterne fra NCE,
professionshøjskolen Metropol deltager for at knytte sammenhæng mellem udviklingsprojektet og
forskningsprojektet.
Forskningsprojektet
NCE, professionshøjskolen Metropols eget finansierede forskningsprojekt ledes af lektor Kjeld Steen
Iversen.
Punkt 7 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe

Det er styregruppens ansvar at bistå projektlederen og dermed tilgodese, at der sker en fælles systematisk erfaringsopsamling og refleksion på tværs af delprojekterne. Styregruppen har ansvaret for
projektets fremdrift, samt det overordnede ansvar for, at delprojekterne får afleveret de aftalte skriftlige dokumenter og rapporter.
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Punkt 7 nr. 2 Ansvar for projektledelse

Projektansvaret er placeret hos UC Holstebro, hvor den daglige projektledelse vil blive varetaget af Udvik‐
lingschef Dagmar Skovbo.
Det er projektlederens ansvar at følge delprojekterne i forhold til, hvorvidt projekterne når de aftalte resul‐
tatmål og dermed som aftalt bidrager til opfyldelsen af projektets samlede mål /formål. Projektlederen står
for kommunikationen til Region Midt og leder og koordinerer det fælles systematiske refleksionsarbejde i
styregruppe.
Punkt 7 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere
Der indgår i alt fire uddannelsesinstitutioner i det samlede projekt, og det er tidligere omtalt med hvilke
mål og med hvilke aktiviteter, hver af institutioner skal bidrage til opfyldelsen af formålet.
Uddannelsesinstitutionerne kan ikke nå målene uden af få støtte af en række konsulentfunktioner.
Teknisk skole Silkeborg får hjælp til mål og indhold i ledelsesprojektet af erhvervspsykolog Helen Eriksen. Se nærmere herom på http://heleneriksen.com/. Helen Eriksen har en årelang og bredspekter erfaring med coaching og ledelsesudvikling. En aftale om hvilke opgaver Helen Eriksen skal løse for Teknisk Skole Silkeborg er vedhæftet ansøgningen.
Lærerudviklingsprojektet på UC Holstebro og lærerudviklingsprojektet får konsulentstøtte til indhold
og proces ved konsulenter fra NCE, professionshøjskolen Metropol. De konsulenter, der vil deltage, har
en mangeårig erfaring med at indgå i udviklingsprojekter, der er proces- og resultatorienterede. Konsulenterne har kompetencer til at bidrage med viden og erfaring om ledelses- og lærerudvikling. De anvendte metoder til procesudviklingen har de konsulenter særlige erfaringer med i forhold til både lærer- og ledelsesudvikling. I lærerudviklingsprojektet vil lektor Kjeld Sten Iversen og lektor Karin Løvenskjold Svejgaard indgå. I ledelsesudviklingsprojektet vil chefkonsulent og lektor Hans Jørgen Knudsen
desuden deltage. Kjeld Sten Iversen har bidraget til udviklingen af en udgave af aktionslæringsprincippet, der pt anvendes en del i Danmark. Modellen kaldes VIA-modellen og er næremere beskrevet i Benedicte Madsen et al (2010):Aktionslæringens DNA – en håndbog om aktionslæringens teori og metode.
VIA Systime, hvor lektor Kjeld Sten Iversen i øvrigt er medforfatter. Alle tre konsulenter har deltaget eller deltager i det danske netværk for aktionslæring.
For de tre konsulenter fra NCE henvises i øvrigt til www.ucviden.dk, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver
konsulenterne har løst, deres cv og deres publiceringslister.
En aftale om hvilke opgaver, konsulenterne fra NCE skal løse i projektet, er vedhæftet ansøgningen

Punkt 8. Forankring
Hver af de deltagende skoler forpligter sig på at sprede erfaringerne fra projektet i deres netværk.
NCE vil formidle erfaringer fra projektet enten i Forsker‐praktikker netværket, som NCE er sekreta‐
riat for eller på den årlige tilbagevendende NVE‐konference (Ny viden om Erhvervsuddannelser),
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hvor den seneste forskning og nyudviklede viden inden for erhvervsuddannelsessystemet bliver
præsenteret.
Styregruppen vil som en del af sit arbejde udarbejde en kommunikations‐ og formidlingsplan, som
forpligter skolerne til at formidle og forankre resultaterne fra projektet.
I forbindelse med forskningsprojektet vil der blive udarbejdet et hands‐ on materialer, der kan
formidles af Region Midt, skolernes hjemmesider, www.emu.dk og på professionshøjskolen Me‐
tropols hjemmeside.
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Punkt 9. Effektkæde
Visionen med projektet er, at lederne på ungdomsuddannelserne udvikler deres kompetencer i pædago‐
gisk ledelse, for dels for at understøtte udviklingen af læringsfællesskaber blandt lærerne, dels for at kvali‐
tetssikre lærernes arbejde med henblik på en dynamisk udvikling af skolernes kerneydelsen: undervisning,
således at skolerne fortsat udvikler undervisningstilbud, der modsvarer et samfundsmæssigt behov og krav.
Projektet har som formål, at ledere og lærere udvikler erfaringer med og viden om at udvikle og lede pro‐
fessionelle læringsfællesskaber, der skal være drivkraft i kvalitetsudvikling af ungdomsuddannelserne.
Visionen kommer til udtryk i det langsigtede mål med projektet. Det kortsigte mål er udtryk for, hvordan formålet kan opfyldes.

Aktivitetsmål

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

Lederne får viden
om og lærer metoder, der skal
støtte deres
kompetenceudvikling. Lederne
træner deres
kompetencer.

Lederne har udvik‐
let deres kompe‐
tencer til at prakti‐
sere pædagogisk
ledelse, både med
henblik på at støtte
udviklingen af pro‐
fessionelle lærings‐
fællesskaber og ved
at kunne integrere
resultaterne af det‐
te arbejde i organi‐
sationens pædago‐
giske vision

At ledere og lærere
i et samarbejdende
fællesskab udvikler
uddannelser, der
bygger på indsigts‐
fuld viden og erfa‐
ringer med at im‐
plementere om‐
verdens krav og
forventninger i for‐
hold til den reelle
pædagogiske virke‐
lighed og praksis på
skolerne med en
øget kvalitet for
øje.

At kvaliteten i ung‐
domsuddannelser‐
ne øges og tilgode‐
ser omverdenens
krav og forventnin‐
ger (elevernes, ar‐
bejdsmarkedets,
videreuddannelses‐
systemets og sam‐
fundets)

Lærerne får viden
om og lærer meto‐
der, der skal støtte
deres udvikling af
et professionelt læ‐
ringsfællesskab.
Lærerne træner
udviklingen af de
professionelle læ‐
ringsfællesskaber
ved at arbejde sy‐
stematisk med pæ‐
dagogisk udvikling
og ved at systema‐
tisere og reflektere
deres erfaringer

Der er udviklet
professionelle
læringsfællesskaber, som kan
arbejde systematisk og reflekteret med udvikling
af den pædagogiske praksis og
formidle viden og
erfaringer herom
på en professionel måde
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De kritiske antagelser
Kompetencer baserer sig på viden og færdigheder. Hvorvidt kompetencer udfoldes og udvikles eller ej
er et spørgsmål om, hvordan man kan gøre. Men det er også et spørgsmål om, hvorvidt man er motiveret, engageret og har forståelsen for kompetenceudviklingen. Hvis dette ikke er til stede, vil der ikke
ske en kompetenceudvikling. Det er i de deltagende skoleinstitutioners interesse, at understøtte motivationen, engagementet og forståelsen for, at kompetenceudviklingen er nødvendig.

Punkt 10. Budget
Punkt 10 nr. 1 Budget
Et detaljeret budget er vedhæftet som bilag til ansøgningen
Udgiftsposter

Udgiftsbudget

Udgiftsbudget (i 1000 kr)

1. år

2. år

Total

Finansieringsbudget

Ansøgningen er baseret på følgende finansiering:

Finansiering (i 1000 kr.)

2017

2018

Selvfinansiering
Stat
Region
Kommune
Private
Øvrige
Total

Punkt 11. Underskrift
Sted, dato
Ansøgers underskrift
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pr.halvår
Paraplyprojekt
projektadm
projektledelse
styregr.møde, lærer‐ og ledelserepr
styregr.møde, rejsetid
rejseomkostninger
I alt
Ledelsesudviklingsprojekterne
Planl., udvikl. undersøgelsesdesign
arbejdsseminar, kickoff
anvendelse af metode, resultatkrav 2
arbejdsseminar 1
arbejdsseminar 2
evaluering med sigte på fremdriften
Møde‐ og forplejning
Rejsetid/rejseomk
I alt

UCC Holstebro
Timer
kr.
30
30
9
18
87

12.570
12.570
3.771
7.542
3.000
39.453

TS Silkeborg
Timer
kr.
‐
‐
6
‐
6

5.028
‐
‐
5.028

480
960
480
160
192

201.120
402.240
201.120
67.040
80.448
15.000

240
480
240
80
96

100.560
201.120
100.560
33.520
40.224
‐

2.272

966.968

1.136

475.984

120
120
120
120
120

50.280
50.280
50.280
50.280
50.280

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

600

251.400

‐

‐

Total

2.959

1.257.821

1.142

481.012

Heraf medfinansiering:
anvendelse af metode
Medfinansiering
I alt medfinansiering

960
500
1.460

402.240
213.895
616.135

480
166
646

201.120
69.973
271.093

Ansøges

1.499

641.686

497

209.919

32
64
‐

13.408
26.816
15.000

16
32

6.704
13.408

Lærerudviklingsprojekt
udvikling/materialer
aktivitet, resultatkrav 1
arbejdsseminar, kickoff
anvendelse af metode, resultatkrav 2
arbejdsseminar 2,
arbejdsseminar 3
Rejsetid og rejseomkostninger
I alt

Budget efterået 2018
ledelsesprojektet
evaluering og opsamling
færdiggørelse af materialer
Rejsetid

I alt

96

55.224

32
40

13.408
16.760

‐
‐

‐
‐

72

30.168

‐

‐

168

85.392

48

20.112

42

21.348

12

5.028

126

64.044

36

15.084

Samlede udgifter 1‐3. halvår
Heraf medfinansiering 1‐3. halvår

3.127
1.502

1.343.213
637.483

1.190
658

501.124
276.121

Ansøges

1.625

705.730

533

225.003

lærerudviklingsprojekt
evaluering og opsamling
færdiggørelse af materialer
rejsetid
I alt

48

20.112

Forskningsprojekt , udover ovenstående
studentermedhjælp, udskrifter
interviews, 10
analyse
rapport
hands om materialer
I alt
total
Heraf medfinansiering:
Ansøges ‐ efteråret 2018

Paraplyprojekt
Ledelsesudviklingsprojekterne
Lærerudviklingsprojekt
Forskningsprojekt udover ovenstående
I alt
Heraf medfin.
Ansøges
medfin %

1.sem
2.sem
1.sem
2.sem
2017
2017
2018
2018
34.331
34.331
32.481
826.124
653.814
656.064
149.836
421.400
410.900
401.650
192.754
182.750
1.281.855 1.099.045 1.090.195
525.340
474.179
422.789
428.039
287.210
807.676
676.256
662.156
238.130
37
38
39
55

Den Jyske Håndv
Timer
kr.

Horsens Gym
Timer
kr.

‐
‐
6
12
18

Konsulent
Helen Eriksen
kr.

‐
‐
5.028
5.028
3.000
13.056

6
12
18

Tot
ex.fors
Timer

Metropol
Timer
kr.
‐

5.028
5.028
3.000
13.056

4
5
24
‐

33

9.250
12.000
3.000
24.250

90
96
90
30
30
‐
60
396

83.250
88.800
83.250
27.750
27.750
‐
48.000
358.800

810
1.536
810
270
318
‐
60
3.804

20
60
60
60
60
60
45
320

18.500
55.500
55.500
55.500
55.500
55.500
40.500
296.000

20
420
420
420
420
420
45
2.120

749

679.050

6.086

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

93.750
‐
93.750
31.250

‐

‐

‐

‐

218.750

120
120
120
120
120

50.280
50.280
50.280
50.280
50.280

120
120
120
120
120

50.280
50.280
50.280
50.280
50.280

600

251.400

600

251.400

618

264.456

618

264.456

‐
155
155

‐
66.114
66.114

‐
155
155

‐
66.114
66.114

464

198.342

464

198.342

30
34
32
66
‐
162

‐
218.750

‐
‐
218.750

‐
‐

‐
‐

1.440
974
2.414

749

679.050

3.672

20
20
12

18.500
18.500
6.000

68
116
12

‐

‐

‐

‐

32
40

13.408
16.760

32
40

13.408
16.760

72

30.168

72

30.168

‐

52

43.000

196

30
40
12
82

27.750
37.000
6.000
70.750

126
160
12
298

‐

‐

72

30.168

72

30.168

‐

134

18

7.542

18

7.542

‐

‐

54

22.626

54

22.626

‐

134

113.750

404

690
173

294.624
73.656

690
173

294.624
73.656

218.750
‐

883
‐

792.800
‐

6.580
2.504

518

220.968

518

220.968

218.750

883

792.800

4.076

i alt
101.143
2.285.838
1.426.704
182.750
3.996.435
1.612.216
2.384.219
40

‐

113.750

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

494
90

tal
skning
kr.
12.570
12.570
28.105
29.598
12.000
94.843

Metropol
forskning
Timer
kr.
‐
‐
12
‐
12

Total
incl. forskning
Timer
kr.

6.300
‐
6.300

‐
‐
44
66
‐
110

12.570
12.570
34.405
29.598
12.000
101.143

70
810
1.536
810
270
468
‐
60
4.024

36.750
478.680
692.160
478.680
159.560
227.172
15.000
48.000
2.136.002

44.750
237.840
237.840
237.840
237.840
237.840
40.500
1.233.950

478.680
692.160
478.680
159.560
148.422
15.000
48.000
2.020.502

70
‐
‐
‐
‐
150

36.750
‐
‐
‐
‐
78.750
‐

220

115.500

18.500
206.340
206.340
206.340
206.340
206.340
40.500
1.050.200

50
60
60
60
60
60
‐
350

26.250
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500
183.750

70
480
480
480
480
480
45
2.470

3.165.545

582

305.550

6.604

3.471.095

603.360
416.096
1.019.456

582
582

305.550
305.550

1.440
1.556
2.996

603.360
721.646
1.325.006

2.146.089

‐

3.608

2.146.089

98
146
12

54.362
74.474
21.000

38.612
58.724
21.000

30
30

‐

15.750
15.750

118.336

60

31.500

256

149.836

67.974
87.280
6.000
161.254

30
30

15.750
15.750

60

31.500

156
190
12
358

83.724
103.030
6.000
192.754

80
50
100
100
60
390

20.000
26.250
52.500
52.500
31.500
182.750

80
50
100
100
60
390

20.000
26.250
52.500
52.500
31.500
182.750

279.590

510

245.750

1.004

525.340

41.460

510

245.750

600

287.210

404

238.130
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Ansøgning del 1
Indhold og baggrund for ansøgningen
Resume
Projektet vil samle de 6 social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland om en fælles indsats for at
højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet simulationsbaseret undervisning, gennem
udvikling, afprøvning og testning af videnskabeligt underbyggede standarder for simulationsbaseret
undervisning. Forventningen er, at elevernes læringsudbytte øges og realisering af denne undervisningsforms potentiale vil på sigt medvirke til veluddannede og refleksive medarbejdere, der er parate
til at løfte opgaver i fremtidens nære sundhedsvæsen til gavn for både elever, skoler, region og kommuner. Projektet vil ligeledes udvikle krav til kompetenceudvikling for underviserne, baseret på en
fælles forståelse af mulighederne i simulationsbaseret undervisning, således at de er i stand til at løfte
den fremadrettede opgave.
Baggrund for ansøgningen
I januar 2016 påbegyndte de midtjyske SOSU-skoler et indledende projektarbejde om simulationsbaseret undervisning. Dette som følge af en interesse for at udvikle fælles ambitiøse standarder for
simulationsbaseret undervisning iblandt skolerne ud fra en overbevisning om, at simulationsbaseret
undervisning kan udfordre eleverne, så de bliver så dygtige som muligt. Hertil synes simulationsbaseret undervisning velegnet til at klæde eleverne på til mødet med praksis i kraft af undervisningsformens metoder.
I uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen står: Eleven skal kunne anvende

den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt
skal eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen (Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse
og social- og sundhedsuddannelsen, uddannelsesordning i høring 2016)
Ud fra et skolemæssigt perspektiv understøtter simulationsundervisningen netop dette og sikrer samtidig en højere faglighed, når eleverne møder praksis – ligesom overgangen mellem skole og praktik
bliver nemmere, når eleverne har mødt simulationsbaseret undervisning.
Nærværende projekt opstår i naturlig forlængelse af det indledende arbejde, prækvalificeringen, der
fik støtte fra Regionrådets udviklingspulje og vil udforme sig som et konkret arbejde med at udvikle
og afprøve fælles ambitiøse standarder for simulationsbaseret undervisning inden for social- og sundhedsuddannelserne.
I den forudgående prækvalificering har skolernes fokus været rettet mod:


at afdække forforståelser af simulation, samt afdække viden om eksisterende forskning om
simulation



at få formuleret og præciseret fælles sprog og forståelse af simulationsbaseret læring i socialog sundhedsuddannelserne



status på arbejdet med simulation på skolerne, hvilke underviserkompetencer der trækkes på,
samt hvilke ønsker der er for kompetenceudvikling



at etablere en passende pædagogisk - didaktisk ramme for projektet



hvilke muligheder der er for samarbejde med praktikken



udarbejdelse af forskningsdesign til hovedprojektet

Afrapporteringen af prækvalificeringen er pt. under udarbejdelse ligesom forskningsdesignet vil ligge
færdigt ved prækvalificeringens udløb den 1/11 2016. Både afrapportering og forskningsdesign
eftersendes.
På social- og sundhedsskolerne har simulationsbaseret undervisning eksisteret i en lang årrække i
form af bl.a. rollespil, forumteater, færdighedstræning og øvelser i demonstrationsstuer. Skolerne har
investeret i simulationsbaserede læringsrum, samt udstyr og herunder programmerbare interaktive
manikiner. Skolerne har hver for sig gjort erfaringer med simulationsbaseret undervisning, men står
stadig overfor uafklarede spørgsmål i forhold til, hvordan man bedst understøtter undervisningen
teknologisk samt gennem brug af virtuel reality.
Arbejdet på skolerne vidner om stor aktivitet, lærerne eksperimenterer sig frem, men efterspørger
samtidig mere viden om simulationspædagogik og teknologiske færdigheder. Der henvises i øvrigt til
afrapporteringen af prækvalificeringen, hvor der er arbejdet indgående med at afdække
undervisernes kompetencer og progressionen i den teknologiunderstøttede undervisning set i
henhold til uddannelsestrin. Afdækningen viser i denne henseende et behov for kompetenceudvikling
af underviserne.
Præcisering af fælles standarder i henhold til simulation
Da projektet vil etablere klare velfunderede, regionale standarder for simulationsundervisningen på
SOSU-skolerne, er det nødvendigt med en redegørelse for, hvorledes skolerne forstår begrebet standard:
En standard er en specifikation, der er pålagt og/eller bredt accepteret af de personer, som bruger
den i hverdagen eller arbejder med det dagligt, som den gældende måde at udføre en bestemt opgave på
Inspireret af INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) skal en
standard for simulation indeholde (Det skal her i parentes bemærkes, at man i INACSL vurderer, at
standarder vil udvikles og ændres over tid):
Rationale = forklaring på hensigtsmæssigheden af at arbejde med simulation som basis for læring.
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Begrebsafklaring = En fælles forståelse af anvendte begreber (simulation), så kommunikation mellem
skolerne og internt på de enkelte skoler følger en stringent brug af begrebet simulation.
Formål = de forventede resultater af at arbejde med simulation – og ved at holde sig til standarden:
fastholdelse af begreber, bygge videre på de enkelte skolers resultater, udvikle i fællesskab. På den
enkelte skole bliver eleverne således mødt med samme kollegiale forståelse af simulation.
Kriterier = egenskaber, karakteristika og parametre, der skal beskrives i en given simulationsbaseret
læring/undervisning.
Læring = I denne kontekst, hvor simulationsbaseret undervisning er udgangspunktet, vil projektet
betragte læringen som refleksiv og eksperimentel. Det vil sige, at fokus er rettet mod, hvorvidt eleverne, som følge af undervisningen, øger deres refleksive kompetencer og i sammenhæng hermed,
hvordan undervisningens tilrettelæggelse giver mulighed for elevernes individuelle læringsbehov.
Denne forståelse af læring knytter sig således tæt an til tilrettelæggelsen og karakteren af simulationsundervisningen, som beskrives i nedenstående afsnit. Det omhandler bl.a. hvordan der briefes og
debriefes samt en sikring af, at kriterierne følges og udvikles.
Anvisninger = procedurer og principper, der ikke er obligatoriske, men som støtter op om at efterleve
standarden. Anvisninger der giver en ramme for udvikling af politikker og procedurer.
Endelig spiller terminologien en væsentlig rolle, når der skal udvikles og arbejdes med en fælles
regional standard.
Terminologien: konsistent terminologi giver vejledning og klar kommunikation og afspejler fælles
værdier i simulationserfaringer, forskning og formidling. Standardiseret terminologi fremmer forståelse og kommunikation mellem alle involverede i simulationsbaserede aktiviteter.
Dette bringer projektet videre til en forståelse af begrebet simulation
Definition på simulation
Når simulation anvendes i undervisningen, er det skolernes optik, at der gøres noget særligt, fordi
simulation muliggør refleksiv og eksperimentel læring. Simulation muliggør at viden, færdigheder og
holdninger kan erhverves samtidigt i et sikkert og læringsorienteret miljø på en effektiv måde.
Højteknologisk simulationsundervisning tilbyder bl.a., at situationer kan holdes forholdsvis konstante,
at der indføres en ny læringsvej ved, at eleverne gentagne gange selv kan observere egne og andres
gennemførte handlinger og reflektere over dem. Hertil fremmes elevernes engagement af inddragelse
af moderne teknologi. Ud fra dette perspektiv kan man tale om simulationsrummet som et tredje
læringsrum, hvor der arbejdes praktisk med faget og hvor centrum er elevens refleksion. Som beskrevet i ovenstående, er interessen bl.a. rettet mod elevernes refleksive læring, og hvorledes den simulationsbaserede undervisning understøtter eleverne i at reflektere og herunder at arbejde med at opnå
de konkrete læringsmål.
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Simulation er (...) muligheden for at kopiere alle eller næsten alle væsentlige aspekter af en klinisk
situation, således at situationer lettere kan forstås og håndteres, hvis en lignende situation faktisk
opstår i praktikken (...) og således anvendes simulation (...) som en metode, der skal efterligne (...)
aspekter af en situation, så den lærende oplever denne som troværdig og realistisk – og gennem
anvendelse af viden, handling og refleksion opøver teoretisk forståelse og sammenhæng (Helleshøj
m.fl., 2015, s. 29)
Således kan simulation designes praksisnært til at demonstrere procedurer, problemløsning og
beslutningstagen, samt kritisk tænkning gennem teknikker som rollespil og brug af teknologisk udstyr
som interaktiv video og simulationsdukker.

Simulation kan ydermere gennemføres på forskellige niveauer. I denne forbindelse benyttes begrebet
Fidelity.
Fidelity betyder at gengive fuldstændig korrekt eller naturtro. Fidelity-begrebet operationaliseres i
projektet på følgende tre måder, hvoraf ønsket er at arbejde med øverste niveau, High Fidelity:
Low fidelity, hvor eksemplerne kan være: Patient actors, Simulated interviews, Written problems, Role
play.
Task trainers, hvor eksemplerne kan være: B/P arm trainers, Venipuncture arms, CVP insertion
High Fidelity, hvor eksemplerne kan være: SimMan (Laerdal), HPS (METI), Virtual reality
Valget af High Fidelity-niveauet kendetegnes af en interesse for at arbejde med de højteknologiske
aspekter ved simulationsbaseret undervisning og er ydermere med til at afgrænse projektets felt. Der
vil naturligvis fortsat blive arbejdet med elementer af Low Fidelity og Task trainers –niveauerne på de
enkelte skoler. Men det fælles fokus for projektet vil være High Fidelity-niveauet, da dette ligeledes
kan være være med til at dæmme op for nogle af fremtidens udfordringer, hvor dele af praktikmål
kan indfries gennem brugen af simulationsbaseret undervisning.

Projektets faser og følgeforskningen
Projektet er opdelt i en udviklingsfase, en afprøvningsfase og en afsluttende fase. Hertil vil der være
tilknyttet følgeforskning. I valget af følgeforskning er der lagt vægt på, at denne kan være medvirkende til at dokumentere, hvorvidt projektet har indfriet formålet om at højne kvaliteten og effekten
af teknologiunderstøttet simulationsbaseret undervisning. Derfor vil der i særlig grad blive lagt vægt
på elevernes læringsudbytte.
Allerede i prækvalificeringen har projektet bl.a. beskæftiget sig med udvikle på et forskningsdesign,og
heri er interessen blevet skærpet mod elevernes læringsudbytte. Det vil sige, at når projektet ønsker
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at højne kvaliteten og effekten af simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsskolerne og
etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for samme, er det nødvendigt at følgeforskningen kan stille skarpt på parametre omkring elevernes læringsudbytte og hvordan den simulationsbaserede undervisning tilrettelægges og gennemføres, så det virker positivt på elevernes læring. Hertil
skal der være fokus på, hvordan de tre faser briefing, scenario og debriefing og samspillet imellem
disse tilrettelægges og gennemføres, så underviseren bedst muligt kan understøtte elevernes læring.
Spørgsmål om hvilke særlige elementer i den simulationsbaserede undervisning, der styrker elevernes
motivation for at lære, samt hvilke elementer der styrker elevernes forståelse af, anvendelse af og
refleksion over det lærte, vil ligeledes være relevante forskningsspørgsmål.
(Forskningsdesignet er i skrivende stund under udarbejdelse og er færdigt ved prækvalificeringens
udløb pr. 1/11 2016)

Udviklingsfasen tager udgangspunkt i udviklingen af de fælles standarder, der beskriver de enkelte
trin i simulation med en briefing, et scenarie og en debriefing.
Trin i simulation
Briefing – hvor eleverne introduceres til læringsmål samt scenarie
Scenario – handlingen udspiller sig i forhold til ovenstående
Debriefing – refleksion over handlinger

Briefing

Scenario

Debriefing

Projektet vil med udgangspunkt i ovenstående udvikle standarder for simulationsbaseret
undervisning, således at man kan udnytte de fordele, der er i simulationsrummet med de muligheder
der ligger i teknologisk understøttelse. Hertil vil brug af interaktive og programmerbare manikiner,
samt inddragelse af virtuel reality, kombineret med relevante læringsmål i de pågældende
uddannelser være omdrejningspunktet i scenarierne.
I udviklingsfasen vil det ligeledes være relevant at påbegynde udviklingen af scenarierne målrettet de
enkelte uddannelsestrin til senere afprøvning af standarder.
I afprøvningsfasen vil scenarierne blive testet, evalueret og testet igen. Dette som en sikker
bevægelse frem mod at kunne begynde formuleringerne af de fælles standarder. Endvidere kan
følgeforskning få særlig betydning i forhold til afprøvningerne, hvis projektet vil gøre brug af
aktionsforskning som metode.
I afslutningsfasen skal standarderne endelig kvalificeres. Resultatet af dette danner grundlaget for
etableringen af relevante kompetenceudviklingsforløb for underviserne. I afslutningsfasen vil
evalueringen ligeledes blive påbegyndt og det vil være muligt at udpege de forskellige aktørers
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resultater(effekter) af arbejdet med standarderne. Med aktører menes her: elever, undervisere og
skolerne.

Punkt 1. Formål og mål
Punkt 1 nr. 1 Formål

Projektet tilsigter at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse
standarder for samme på tværs af regionens social- og sundhedsskoler.
I forbindelse med ovenstående er det projektets overbevisning, at teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning er medvirkende til at flere elever vil fuldføre en erhvervsuddannelse, idet
undervisningsmetoden kan udfordre eleverne på flere niveauer og dermed give dem mulighed for at
blive så dygtige som muligt.
Et sådant formål og pejlemærke leverer ydermere et meget relevant uddannelsesudbud iblandt socialog sundhedsskolerne i Region Midtjylland og medvirker til at understøtte en højt kvalificeret velfærdssektor i regionen gennem innovative løsninger.
Punkt 1 nr. 2 Mål
Langsigtede mål
De langsigtede mål for projektet tager udgangspunkt i den overordnede vision for projektet, der vil
(…) højne kvaliteten og effekten af simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannel-

serne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for samme på tværs af regionens
social- og sundhedsskoler
Realisering af denne undervisningsforms potentiale vil på sigt medvirke til veluddannede og refleksive
medarbejdere, der gennem videnskabeligt underbygget praksisnær og højteknologisk simulationsbaseret undervisning, er parate til at løfte opgaver i fremtidens nære sundhedsvæsen.
Ligeledes vil projektet gerne – i samarbejde med praktikken - være med til at perspektivere denne
undervisningsforms potentiale ind i mulige fremtidige praktikløsninger, hvor dele af praktikmål kan
indfries gennem brugen af simulationsbaseret undervisning.
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Kortsigtede mål
Projektets kortsigtede mål realiseres i projektperioden og opdeles i nedenstående punkter vedrørende undervisningsdelen:
1. Udvikling af fælles standarder
a.

Fælles skabeloner for scenariebeskrivelser
i. Herunder briefing – scenarieafvikling - debriefing

2. Udvikling af scenarier til diverse uddannelsestrin med henblik på afprøvning af fælles standarder – herunder underviserguides
3. Etablering af relevante fælles kompetenceudviklingsforløb for undervisere
I forhold til elevperspektivet (læringsudbyttet) ser de kortsigtede mål ud som følger:
1. Mere motiverede og engagerede elever
2. Øget parathed til mødet med praksis
3. Øget refleksiv kompetence
4. Elever bliver så dygtige som muligt

Både de langsigtede og kortsigtede mål vil ligeledes indgå i projektets effektkæde.

Punkt 2. Målgruppen
Målgruppen for projektet er elever på social- og sundhedsuddannelsens grundforløb 2, social- og
sundhedshjælper-, samt social- og sundhedsassistent uddannelse. Der lægges vægt på, at eleverne
møder denne undervisningsform så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet, dels for at blive fortrolige med dette læringsrum, og dels dermed for at kunne profitere af det i det senere uddannelsesforløb.

Punkt 3. Læring

Der vil i fællesskab blive skabt viden om samt udviklet og afprøvet standarder til simulationsbaseret
undervisning og hvorledes dette stiller krav til kompetenceudvikling af undervisergruppen. De midtjyske SOSU-skoler kan således levere et kvalificeret bud på en national standard for simulationsundervisning på social- og sundhedsuddannelserne
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Der udgives et hæfte om projektet, resultater samt perspektiver



Der etableres et fælles site med projektets resultater



Praksis inviteres ind for at drøfte resultater og skabe fælles viden

Der er en stor interesse for at dele den viden, der opnås gennem projektet. Der findes mange spændende måder at gøre dette på og foruden ovennævnte tiltag i forhold til videndeling, ønsker projektet
at etablere lige præcis det forum for videndeling/spredning, som er gavnligt for projektets resultater
og i forhold til projektets målsætning. Der kan således blive tale om at projektets resultater præsenteres på en afsluttende temadag eller workshop, hvor praksis og førende udviklere inden for simulation og virtual reality bringes sammen for at drøfte fremtidens bud på simulationsbaseret undervisning.

Punkt 4. Effekt og resultatkrav
.
Skema til brug for uddybning af mål og resultatkrav
Mål 1
Projektet tilsigter at højne kvaliteten og effekten af simulationsbaseret undervisning
Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 1.1

Der foretages kvalitative inter-

Mere motiverede og engage-

views med eleverne, hvor der

rede elever

stilles skarpt på læringsudbyt-

Øget parathed til mødet med

tet. Dette ligger også som en

praksis

del af forskningen og bliver til

Øget refleksiv kompetence

evalueringsspørgsmål til eleverne.
Øget parathed: måles i forbindelse med frafald i praktikperioderne.
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Resultatkrav 1.2
At eleverne som følge at un-

Kvalitative interviews med ele-

dervisningen bliver så dygtige

verne.

som muligt
Resultatkrav 1.3
Mål 2
Der skal foreligge pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for den simulationsbaserede undervisning på tværs af regionens social- og sundhedsskoler.

Resultatkrav

Målemetode

Resultatkrav 2.1

Skabelonerne er afprøvede og

Der udarbejdes fælles standar-

foreligger i færdig form ved

der og fælles skabeloner for

slutningen af projektet

scenariebeskrivelser
Resultatkrav 2.2

Scenarier og underviserguides

Udvikling af scenarier til di-

er afprøvet og foreligger i fær-

verse uddannelsestrin

dig form ved projektets afslut-

-

Herunder undervi-

ning

serguides
Resultatkrav 2.3
På baggrund af erfaringerne

Der foreligger konkrete bud på

med udvikling og afprøvning

relevante kompetenceudvik-

af scenarierne undersøges rele-

lingsforløb for sim-undervisere

vante fælles kompetenceudvik-

herunder eventuelle PD-mo-

lingsforløb

duler

Punkt 5. Overvågning af initiativets fremdrift

Projektet er opdelt i en udviklingsfase, en afprøvningsfase samt en afslutningsfase. Der afrapporteres én gang i løbet af udviklingsfasen og halvårligt i afprøvnings- og afslutningsfasen.
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2017

2019

Jan-nov

2018

Jan-april

Udvikling af modeller

Jan-nov

Færdige modeller til udd. trin

nov-dec

Afprøvning af modeller

Evaluering

Klargøring til afprøvning af
modeller

nov-dec

Forskningsresultater

Test af færdigt produkt

Afsluttende aktiviteter

Milepælsplan for projektperioden er vedhæftet som bilag
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Ansøgning del 2
Punkt 6. Beskrivelse af indhold
Feltet vil blive udfyldt efter en evt. bevilling og ske i samarbejde med administrationen i Region
Midtjylland.

Punkt 7. Organisering og aktører
Som i prækvalificeringen udgøres projektets deltagere af de 6 social- og sundhedsskoler i regionen.


Randers Social- og Sundhedsskole



Social og Sundhedsskolen, Herning



Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens



Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg



SOSU Århus



Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Projektet ledes af en styregruppe med ledelsesrepræsentation fra de fem skoler. Hvert styregruppemedlem er ansvarlig for at projektets aktiviteter kan gennemføres på den enkelte skole.
Styregruppen udpeger medarbejdere til projektgruppen, der skal udgøres af koordinerende fagpersoner på skolerne og være tovholdere for udviklingen af de fælles skabeloner for scenariebeskrivelserne. Projektgruppen har en central betydning for projektet og vil stå for projektets faglige udformning. Da projektet er interesseret i at udvikle fælles skabeloner for scenariebeskrivelser til diverse uddannelsestrin, vil projektgruppens arbejde udgøre en større del af projektet.
Projektlederen vil sammen med projektgruppen sørge for organiseringen af projektet og vil primært
tage sig af koordinerende og administrative opgaver i forhold til projektets drift.
Projektet vil ligeledes sammensætte en følgegruppe bestående af personer, der kan bidrage med
nyeste viden inden for udviklingen af højteknologisk simulationsundervisning og virtual reality. Følgegruppens opgave vil primært dreje sig om at bringe inspiration ind i projektet både i forhold til
styre- og projektgruppe.
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Punkt 7 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe
Som ansvarlig for projektets gennemførsel, vil styregruppen samles fortløbende gennem projektperioden for at sikre at rammerne for projektet er tilstede og at aktiviteterne kan gennemføres. Styregruppen ansætter projektlederen og sammensætter projektgruppen.

Punkt 7 nr. 2 Ansvar for projektledelse
Projektledelsen vil være fordelt mellem projektgruppen og den koordinerende projektleder. Da en
stor del af projektet vedgår timer til udvikling og afprøvning af skabelonerne for scenarierne, er det
nødvendigt, at projektgruppen er ansvarlig for denne opgave. Projektlederen og følgegruppen arbejder tæt sammen, så projektgruppens arbejde kan koordineres i forhold til milepæle, afrapportering mv.
Projektlederen vil dertil stå for mødekoordinering, kontakt til region, koordinering med forsker og
afrapportering. Projektlederen påtænkes i en kvart-tidsstilling.
Punkt 7 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere

Punkt 8. Forankring
Da projektindsatsen prioriteres højt af de Midtjyske SOSU-skoler vil forankringen af resultaterne ske
på flere forskellige niveauer. Således vil projektets fremdrift og resultater blive fulgt og understøttet
af direktørgruppen i Region Midtjylland ligesom projektets udvikling og fremdrift vil være dagsordenssættende for flere andre niveauer i samarbejdet mellem skolerne.
I forhold til de mere konkret forankrende tiltag kan nævnes:


Et projektsite, hvor interesserede kan læse om skolernes erfaringer og få adgang til materialer, guides mm. Det vil i sammenhæng hermed være relevant at udgive et hæfte om projektets resultater og perspektiver for SOSU-området



Projektets deltagende skoler ønsker at bringe praksis og eksperter inden for simulationsundervisning og virtual reality sammen for at drøfte resultaternes udviklingspotentiale



Endelig findes et landsdækkende netværk af simulationsundervisere for landets Social- og
Sundhedsskoler, som projektets undervisere deltager i.

Side 14

Punkt 9. Effektkæde
Aktivitetsmål

Output

Underviserne ud-

Mere aktiv delta-

Færdigudviklede

Veluddannede og

vikler og afprø-

gelse i undervis-

fælles standarder

refleksive medar-

ver standarder

ningen

Udvikling af sce-

bejdere er parate

narier til div.

til at løfte opga-

og herunder sce-

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

narier til div. ud-

Mere praksisnær

udd. trin inkl.

verne i fremti-

dannelsestrin for

undervisning

underviserguides

dens nære sundhedsvæsen i

simulationsbaseret og teknologi-

Øget mulighed

Etablering af

kraft af SOSU-

understøttet un-

for undervis-

kompetencefor-

uddannelsernes

dervisning

ningsdifferentiering

løb

videnskabeligt
underbyggede

Mere motiverede

praksisnære og

og engagerede

højteknologiske

elever

simulationsbase-

Øget parathed til

rede undervisning

mødet med praksis
Øget refleksiv
kompetence
Elever så dygtige
som muligt

For at kunne indfri projektets mål må følgende grundelementer være tilstede:


At der er en velfungerende kommunikation mellem de deltagende skoler



At der er en optimal styring af projektets fremdrift



At underviserne/projektgruppen er motiverede for at udvikle deres kompetencer inden for
simulationsbaseret undervisning og villige til at indgå aktivt i samarbejde med øvrige skoler
om projektets fremdrift



At der i styregruppen etableres grundlag for et godt samarbejde på tværs af skolerne



At de projektansvarlige etablerer rammerne for projektets fremdrift på de enkelte skoler
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Punkt 10. Budget
Budgetforslag vedhæftet
Punkt 10 nr. 1 Budget

Udgiftsposter

Udgiftsbudget

Udgiftsbudget (i 1000

1. år

2. år

3. år

4. år

kr)

Total

Finansieringsbudget

Ansøgningen er baseret på følgende finansiering:

Finansiering (i 1000 kr.)

2008

2009

2010

2011

Selvfinansiering
Stat
Region
Kommune
Private
Øvrige
Total
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Punkt 11. Underskrift
Randers, 6. oktober 2016

Ansøgers underskrift
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Side 1
SAMLET BUDGET
1. Projektledelse
Projektadministration (revision)
Projektledelse
Evaluering
Revision
I alt
2. UDVIKLING
Ekstern konsulent
Udvikling af standarter
Følgegruppe
Projektgruppemøder
Styregruppemøder
Kørsel
I alt
2. AFPRØVNING
Involvering undervisere
Ekstern konsulent
Afprøvning af standarter
Projektgruppemøder
Styregruppemøder
Følgegruppe
Kørsel
I alt
3. AFSLUTNING
Kvalificering af standarter
Projektgruppemøder
Styregruppemøder
Kørsel

Timer
273
1.362
136

Budget, regionalt simulationsprojekt

Egenfinansiering

31
1.771

150.000

54
163

40.000

354
31
1.635
54
136

790
54
218

30.000
300.000
30.000

200.000

Ansøgt beløb
100.100
499.900
50.000
15.000

I alt
100.100
499.900
50.000
15.000
665.000

75.000
500.000
5.000
20.000
20.000
20.000

75.000
650.000
5.000
20.000
60.000
20.000
830.000

100.000
75.000
300.000
20.000
20.000
5.000
20.000

130.000
75.000
600.000
20.000
50.000
5.000
20.000
900.000
290.000
20.000
80.000
20.000
-

90.000
20.000

80.000
20.000

Side 2

Budget, regionalt simulationsprojekt

I alt
4. Forskning og kompetenceudvikling
Forskning
Udvikling af kompetenceforløb
I alt
5. Spredning af resultater
Projektsite/udgivelse af materiale
Forplejning ved temadage og afsluttende konference
Oplægsholdere ved temadage
I alt
Totalsum
Egenfinansiering 30 %
Ansøgt beløb Region Midt
Der regnes med timepris a 367 kr. inkl. overhead
Timesats ekstern konsulent: 2400 kr. inkl. kørsel

300.000
375.000

1.880

300.000

872

70.000

250.000
30.000
70.000

1.200.000

3.000.000

410.000
300.000
675.000
975.000
320.000
30.000
70.000
420.000
4.200.000
1.200.000
3.000.000

Milepælsplan for Regionalt simulationsprojekt på de midtjyske SOSU-skoler
2016
Id

Milepæl -

måned

11 12

2017
Q1

Q2

2018
Q3

Q4

Q1

Q2

2019
Q3

1 Projektopstartsaktivitet
2 Styregruppemøder
3 Projektgruppemøder
4 Udviklingsarbejde
5 Følgegruppe
6 Forskning
7 Involvering af undervisere
8 Afprøvning af standarter
9 Kvalificering af standarter/færdige modeller
10 Udarbejdelse af site/materialer
11 Evaluering og resultatformidling
12 Udvikling af kompetenceforløb
13 Afsluttende aktiviteter
14

Ansvarlige for de forskellige milepæle:
Styregruppe
Projektgruppe
Projektleder
Projektleder og projektgruppe
Styregruppe, projektgruppe og projektleder
Styregruppe og projektgruppe

Q4

1

2

3

