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Forord

Denne publikation indeholder beskrivelsen af et værktøj til at understøtte
det igangværende arbejde på de danske skoler med teambaseret
planlægning af skoleåret. En planlægning af skoleåret til gavn for elevernes
læring og trivsel. Værktøjet har navnet “Årsplanlægningsværktøjet”.

Publikationen og Årsplanlægningsværktøjet er udarbejdet af konsulenthuset
cph:learning som led i et kompetenceudviklingsprojekt for alle
medarbejdere på skoleområdet i Dragør Kommune i skoleåret 2016/2017.
Kompetenceudviklingsprojektet blev støttet af A.P. Møllers
Folkeskoledonation.

Som en del af kompetenceudviklingsprojektet udviklede cph:learning
Årsplanlægningsværktøjet, som målrettet knytter teamsamarbejdet til
arbejdet med at planlægge aktiviteterne i skoleåret, så elevernes læring og
trivsel øges.

Formålet med Årsplanlægningsværktøjet er at give medarbejderne på skolen
et værktøj til at rammesætte deres faglige diskussioner om deres arbejde
med at fremme elevernes læring og trivsel. Derudover at give de respektive
team på skolen mulighed for at drøfte, hvordan og hvorfor et skoleår
planlægges, som det gør.

Vi har bestræbt os på at beskrive Årsplanlægningsværktøjet på en enkel og
ligefrem måde. Vi håber at publikationen kan tjene som inspiration til at få
drøftet sammenhængene mellem aktiviteter og elevernes læring og trivsel i
næste skoleår.

Årsplanlægningsværktøjet er gratis.

Årsplanlægningsværktøjet kan frit bruges af lærere, pædagoger, ledere,
skoler og kommunale forvaltninger, som ønsker at styrke deres
teambaserede arbejde med at planlægge aktiviteterne i skolen.

Rigtig god læselyst!

Anne Hørsted & Claus Nygaard



Om	årsplanlægning	i	skolen

Årsplanlægning er en vigtig aktivitet i skolen. Med årsplanlægningen træffer
vi i fællesskab beslutningerne om, i hvilken retning vi skal bevæge os for at
nå de ønskede mål. Årsplanlægningen kræver at vi stiller os selv og hinanden
spørgsmål som:

Hvad skal eleverne lære næste år?
Hvilke aktiviteter understøtter bedst elevernes læring?
Hvornår skal vi lave læringsaktiviteterne?
Hvordan evaluerer vi, om eleverne har lært?
Og de samme typer af spørgsmål gør sig gældende for elevernes trivsel.

I “gamle dage” havde hver lærer et klassesæt af bøger, som blev
gennemgået slavisk henover skoleåret. Sådan er det ikke længere.
Pædagogikken og didaktikken er blevet mere varieret og eleverne oplever
mange forskellige undervisningsformer, arbejdsformer og typer af aktiviteter
henover et skoleår.

Set fra elevernes stol og fra forældrenes perspektiv kan det være svært at
følge med udviklingen i den moderne skole. Eleven stiller sig måske
spørgsmål som:
Hvorfor skal jeg arbejde på denne måde?
Hvad lærer jeg?
Hvordan gør jeg denne aktivitet rigtigt?

Forældrene stiller sig måske spørgsmål som:
Hvorfor gør de sådan i skolen og hvad fører den form for undervisning til?
Hvorfor underviser de ikke, som jeg kender det?

Årsplanlægningsværktøjet hjælper ikke blot skolens medarbejdere med at
planlægge næste skoleår. Det hjælper dem også med at besvare spørgsmål
som disse. Med at skabe en klar sammenhæng mellem målsætning,
aktiviteter og evaluering af udbytte. Både læringsudbytte og trivselsudbytte.

De seneste års uddannelsesforskning retter opmærksomheden på
vigtigheden af at arbejde med konkrete mål for ethvert undervisningsforløb
og med konkrete læringsmål for hver elev.



Viviane Robinson (2015) satte med Elevcentreret Ledelse fokus på det
systematiske arbejde med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og
evalueringen af undervisningen. John Hattie (2011) introducerede begrebet
“synlig læring” ud fra et mantra om at skabe synlighed i forhold til elevernes
læringsudbytte.

For teamsamarbejdet betyder det at elevernes læring og trivsel bliver til et
fælles ansvar og en fælles opgave, der kalder på en fælles planlægning af
undervisningen og aktiviteter.

Det er en udvikling væk fra tankerne om ”min klasse” og ”mine elever” til et
medansvar, der i stedet handler om hvordan de forskellige medarbejderes
kompetencer kommer i spil i forhold til at udvikle undervisningen og
aktiviteterne til gavn for elevernes læring og trivsel.

Både dansk og international forskning peger på, at elevernes læringsudbytte
stiger ved en udstrakt grad af tværfagligt samarbejde om undervisningen og
at graden af samarbejde styrker det psykiske arbejdsmiljø blandt skolens
medarbejdere.

Årsplanlægningsværktøjet skaber en proces, hvor hver medarbejder i teamet
får mulighed for at bringe sine kompetencer, erfaringer og ideer i spil i
forhold til samarbejdet om udviklingen og planlægningen af undervisning og
aktiviteter i det kommende skoleår.

Ved at arbejde med Årsplanlægningsværktøjet fokuseres på “lærings- og
trivselseffekten” ud fra spørgsmål som:

• Hvad er vores mål for elevernes læring og trivsel?
• Hvad er vores vigtigste indsatsområder for elevernes læring og trivsel?
• Hvilke pædagogiske/didaktiske virkemidler er bedst egnede og hvorfor?
• Hvordan går det med at nå målene?



Årsplanlægningsværktøjet

Årsplanlægningsværktøjet er udviklet for at understøtte en strategisk
udvikling af skoleårets undervisning og aktiviteter. Med strategisk udvikling
mener vi, at undervisningen og aktiviteterne udvikles ud fra et fremadrettet
blik på mulige sammenhænge mellem mål, aktiviteter og evalueringer i
forhold til elevernes lærings- og trivselsudbytte.

Årsplanlægningsværktøjet er godt til at rammesætte en fælles faglig dialog
om mulige sammenhænge mellem temaer, mål, aktiviteter og evalueringer.
Hensigten med Årsplanlægningsværktøjet er at skabe en praksisnær
diskussion af hvordan, hvorfor og hvornår vi arbejder med forskellige
lærings- og trivselsaktiviteter på skolen og hvordan det hænger sammen
med de andre aktiviteter i klassen, årgangen eller på skolen. Drøftelserne i
Årsplanlægningsværktøjets faser kan derudover også danne grundlag for en
skriftlig beskrivelse af planlægningen af det kommende skoleår til kolleger,
ledelse og forældre.

Årsplanlægningsværktøjet består af en spilleplade i A0-størrelse, som hele
teamet har mulighed for at samles rundt om. Udover spillepladen
indeholder spillet temakort, proceskort og post-it-notes. Hvert team
udvælger en gruppeformand, der følger proceskortene og guider teamet
gennem spillets fem faser.



Årsplanlægningsværktøjet har en A0-spilleplade, som centreres om tre
vigtige faktorer: 1) mål, 2) aktiviteter, 3) evaluering. Spillepladen har en
individuel del (”Mine forslag til…”) og en kollektiv del (”Teamets valg af…”).

På de efterfølgende sider, gennemgår vi, hvordan man som team anvender
Årsplanlægningsværktøjet.

Figur	1:	Spillepladen	i	Årsplanlægningsværktøjet.	



Årsplanlægning i fem faser

Årsplanlægningsværktøjet gennemføres i 5 faser:

1) Valg af temaer
2) Mål
3) Aktiviteter
4) Evaluering
5) Dokumentation

I vores gennemgang af Årsplanlægningsværktøjets 5 faser, viser vi et
gennemgående eksempel på, hvordan syv deltagere fra et årgangsteam kan
anvende Årsplanlægningsværktøjet til at skabe refleksion, dialog og sparring
i deres samarbejde med at planlægge det kommende skoleår.

Fase 1: Valg af temaer
Udgangspunktet for at anvende Årsplanlægningsværktøjet er altid valget af
relevante temaer. Her spørger teamet sig selv: ”Hvilket tema er aktuelt for os
at arbejde med i det kommende skoleår?” Et tema kunne f.eks. være
“Elevinddragelse” eller “Konflikthåndtering” eller “Styrket indsats i forhold
til naturvidenskabelige fag”.

Årsplanlægningsværktøjet har 28 fortrykte temaer til inspiration.

Det står teamet frit for at vælge deres egne temaer. Hvert tema bliver et
fokuspunkt i det kommende skoleår. Gruppeformanden breder temakortene
ud på bordet og deltagerne vælger hver især de temaer, som de finder mest
vigtige. Derefter stemmer deltagerne om, hvilke 5 tematikker de finder mest
relevante at arbejde med. De fem temaer placeres i prioriteret rækkefølge i
en bunke på spillepladen i feltet ”Temakort”.

Eksempel:
Bunken af de fortrykte temaer fordeles ud på bordet. To af deltagerne
udfylder hver et ekstra temakort med nogle udfordringer de ønsker bliver et
fokuspunkt i næste skoleår. Hver deltager udvælger de fem temaer, som de
mener er mest relevante at arbejde med. Der er ret stor enighed om hvad der
er vigtigt at rette fokus mod.

Deltagerne ender med at stemme om valget mellem to temaer, der er
uenighed om vigtigheden af i kommende skoleår. Deltagerne drøfter ganske
kort begrundelserne for deres valg og de udvalgte temakort placeres i
prioriteret rækkefølge på feltet ”Temakort”.



Fase 2: Mål

Nu gennemgår deltagerne et tema ad gangen. Først sætter de mål for deres
arbejde med temaet. Som udgangspunkt er det ikke sikkert, at de har samme
mål. Derfor starter målsætningsfasen med individuelle mål, inden den
fortsætter med teamets mål. Ud fra spørgsmålet: ”Hvilke mål kunne du
tænke dig, at I satte for jeres arbejde med det valgte tema i kommende
skoleår?” bruger hver deltager 5 minutter på at formulere egne forslag til mål
med det valgte tema. Det kan både være overordnede målsætninger eller
detaljerede mål. Det kan være kortsigtede eller langsigtede mål. Det vigtigste
er, at hver deltager formulerer sine egne forslag til mål. Hvert mål skrives på
en post-it-note for sig. Efter 5 minutter sætter hver deltager sine post-it-
notes på A0-modellen i feltet ”Mine forslag til mål”. Derefter bruger teamet
15 minutter til at analysere de placerede post-it- notes med individuelle
forslag til mål og uddrager de mål som teamet ønsker at gøre til fælles mål
for det kommende skoleår. Undervejs drøfter deltagerne om de individuelle
mål kan grupperes under nye fælles overskrifter, om de skal omformuleres,
osv. Deltagernes valg af fælles mål skrives på nye post-it-notes som placeres
på A0-modellen i feltet ”Teamets valg af mål”.

Eksempel:

Deltagerne har markeret, at de ønsker at arbejde med temaet
“Konflikthåndtering”. De syv deltagere skriver nu individuelle forslag til mål
for konflikthåndtering i det kommende skoleårs aktiviteter og undervisning.
En af deltagerne formulerer et mål for konflikthåndtering, der handler om at
skabe et fælles sprog og nogle simple fælles retningslinjer blandt
medarbejderne i forhold til at arbejde med konflikthåndtering.
En anden deltager skriver et forslag til et mål, der handler om at få udviklet
nogle forbyggende metoder og aktiviteter på hele årgangen, som gør at
færre konflikter opstår.
En tredje deltager foreslår et mål om, at alle medarbejderne i årgangsteamet
tilmelder sig et 20 timers kursus i konflikthåndtering hos Dansk Center for
Undervisningsmiljø.

Alle syv deltagere sætter deres post- it-notes på A0 spillepladen i feltet ”Mine
forslag til mål” og derefter går teamet i gang med at drøfte og udvælge
teamets valg af fælles mål. De udvalgte mål placeres i feltet ”Teamets valg af
mål”.



Fase 3: Aktiviteter

I fase tre arbejdet teamet ud fra spørgsmålet: ”Hvilke aktiviteter tænker du, I
kan planlægge for at indfri de mål, I som team har formuleret for det
kommende skoleår”? Hver deltager bruger 5 minutter til at formulere sine
egne forslag til aktiviteter ud fra hvert af teamets fælles mål. Forslagene kan
både være overordnede ideer eller helt konkrete forslag til aktiviteter. Hvert
forslag skrives på en post-it-note, som efter 5 minutter placeres på A0-
modellen i feltet ”Mine forslag til aktiviteter”. Herefter bruger teamet 15
minutter til at analysere de placerede post-it-notes med individuelle forslag
til aktiviteter og uddrage de aktiviteter som teamet ønsker at planlægge som
fælles aktiviteter for kommende skoleår. Undervejs drøfter deltagerene om
de individuelle forslag kan udvikles og kombineres til nye aktiviteter, som
teamet vil planlægge. Teamets valg af fælles aktiviteter skrives på nye post-
it-notes som placeres på A0 modellen i feltet ” Teamets valg af aktiviteter”.

Eksempel:
Teamet har valgt at arbejde videre med planlægningen af aktiviteter der
understøtter de to mål om at få udviklet nogle forbyggende metoder og
aktiviteter på hele årgangen, som gør at færre konflikter opstår, samt målet
om at teamet deltager i et kursus i konflikthåndtering.
Deltagerne begynder at beskrive deres individuelle ideer til aktiviteter der
kan indfri de ønskede mål.
En af deltagerne skriver et forslag om at arbejde tværfagligt med en
fordybelsesuge for årgangen, med emneforløb om H. C. Andersen hvor
konflikthåndtering er den gennemgående tematik. Emneforløbet afrundes
med teaterforestilling.
En anden deltager skriver et forslag om at fremlægge ønsket om at deltage i
konflikthåndteringskursus for ledelsen, hvor de i teamet har udarbejdet et
oplæg for hvordan de kan dække hinandens timer ind og at teamet
efterfølgende står for at afholde en af årets temadage med fokus på
vidensdeling for de andre af skolens medarbejdere.

Alle syv deltagere sætter deres post- it- notes med individuelle forslag på A0
spillepladen i feltet ”Mine forslag til aktiviteter” og derefter går teamet i
gang med at drøfte og udvælge teamets valg af aktiviteter de ønsker at
planlægge for kommende skoleår. De udvalgte aktiviteter placeres i feltet
”Teamets valg af aktiviteter”.



Fase 4: Evaluering

Deltagerne går nu i gang med at skrive individuelle forslag til, hvilke
evalueringsmetoder, der kan anvende til at evaluere, om de mål teamet har
formuleret bliver indfriet.

Hver deltager bruger 5 minutter til at formulere sine egne forslag til
evalueringsmetoder ud fra hver af de valgte aktiviteter. Forslagene kan både
være konkrete og kendte metoder eller forslag til udvikling af nye
evalueringsmetoder. Hvert forslag skrives på en post-it-note. Efter 5 minutter
sætter hver deltager sine post-it-notes på A0-modellen i feltet ”Mine forslag
til evaluering”.

Derefter bruger teamet 15 minutter på at analysere de placerede post-it-
notes med individuelle forslag til evalueringsmetoder og uddrager de
evalueringsmetoder, som teamet ønsker at anvende i forhold til mål og
aktiviteter. Undervejs drøfter deltagerne om de individuelle forslag kan
udvikles og kombineres til nye evalueringsmetoder, som kan anvendes i
teamet. Teamets valg af evalueringsmetoder skrives på nye post-it-notes,
som placeres på A0-modellen i feltet ”Teamets valg af evaluering”.

Eksempel:
Deltagerne skriver deres individuelle ideer til evalueringsmetoder der kan
vise om de ønskede mål er blevet indfriet med de valgte aktiviteter. Efter
gennemgang og drøftelse af de forskellige forslag vælger teamet de
følgende to metoder, som de placerer i feltet ”Teamets valg af evaluering”.
En af deltagerne skriver et forslag om at bruge Tipskuponen som
evalueringsmetode, da den giver mulighed for mere kvantitative data, som
kan vise om emneugen har ændret ved elevernes forståelse af hvordan
konflikter kan forebygges og håndteres.
En anden af deltagerne foreslår at bruge portfolio-metoden både blandt
medarbejderne i teamet og eleverne på årgangen. Deltageren forslår
metoden fordi metoden kan anvendes til at give en systematisk samling af
forekomsten af konflikter og oplevelsen af håndteringen undervejs i teamets
kursusforløb.



Fase 5: Dokumentation

Deltagerne beskriver de mål, aktiviteter og evalueringsmetoder, de har valgt
at arbejde med inden for det valgte tema. Det gøres ved at udfylde A4-kortet
”Fælles planlægning af kommende skoleår ”. Deltagerne udfylder et kort for
hvert mål. Dokumentationskortet opsamler sammenhængen mellem mål,
aktivitet og evaluering og danner udgangspunkt for den mere detaljerede
planlægning af de valgte aktiviteter.

Når deltagerne har udfyldt dokumentationskortet fortsætter processen i
årsplanlægningsværktøjet med drøftelser og valg af mål, aktiviteter,
evaluering og dokumentation for det næste valgte tema.

Eksempel:
Deltagerne valgte temaet ”Konflikthåndtering” og en målsætning om at
udvikle og igangsætte forbyggende aktiviteter, så konflikterne kom til at
fylde mindre på årgangen. Deltagerne arbejdede videre med de individuelle
forslag til sådanne aktiviteter. Efter en drøftelse af alle forslag valgte de at
arbejde med en tværfaglig fordybelsesuge om H. C. Andersen med
konflikthåndtering som den gennemgående tematik.
Herefter valgte årgangsteamet evalueringsmetoden Tipskupon, da de var
enige om at metoden var bedst til at indsamle data om emneugens effekt i
forhold til konflikthåndtering. Deltagerne udfyldte et dokumentationskort
som opsamling på mål, aktivitet og evaluering, som de kan bruge i deres
fremadrettede detaljerede planlægningsarbejde i årgangsteamet.

Figur	2:	Dokumentationskort	til	opsamling	af	mål,	aktiviteter	og	evaluering.	



Årsplanlægningsværktøjet	kan	som	beskrevet	bruges	til	at	skabe	refleksion,	dialog	
og	sparring	omkring	planlægningen	af	konkrete	aktiviteter	for	næste	skoleår.	Ved	
at	bruge	årsplanlægningsværktøjet,	formulerer	teamet	også	fælles	målsætninger	
for	elevernes	læring	og	trivsel	i	det	kommende	skoleår.	Ligesom	teamet	vælger	
aktiviteter	og	evalueringsmetoder	til	måling	af	effekterne.	

Årsplanlægningsværktøjet	er	her	beskrevet	i	forhold	til	planlægning	af	aktiviteter	
målrettet	eleverne,	men	værktøjet	kan	også	anvendes	som	et	redskab	i	forhold	til	
drøftelser	og	planlægning	af	en	presserende	udfordring	eller	temaer	i	forhold	til	
den	interne	organisering	af	samarbejdet	på	skolen.	

Rigtig	god	arbejdslyst!
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MATERIALE	TIL	PRINT

Til	Årsplanlægningsværktøjet	hører	en	spilleplade	og	spillekort.

Vi	anbefaler,	at	du	printer	spillepladen	i	A0-format,	så	teamet
kan	samles	om	den.	

Og	at	du	printer	spillekortene	i	A6-format,	så	de	er	let	læselige.	

Vi	har	designet	det	materialet	til	disse	formater.

Måske	kan	skolen	selv	printe	materialet?	Ellers	kan	du	tale	med
et	trykkeri	om	at	printe	det	for	jer.	De	kender	til	både	A0	og	A6.

Bemærk	at	spillekortene	er	designet,	så	der	printes	på	begge	sider,
dvs.	at	spillekortene	både	har	en	forside	og	en	bagside.



1.	Prioritering	af	temaer
(proceskort)



1.	Prioritering	af	temaer	

I	kigger	på kortene	i	tema-bunken	og	vælger	de	temaer,	
I	ønsker	at	arbejde	med.	Hvert	tema	udgør	et	fokusområde	for	

jeres	team	i	skoleåret	2017/2018.

(Gruppeformanden	kan	f.eks.	lægge	alle	temakortene	på	bordet,
hvorefter	I	kan	blive	enige	om	at	prioritere	temakortene	i	den	rækkefølge,	
I	ønsker	at	arbejde	med	temaerne	i.	Når	I	har	prioriteret	temakortene	

placeres	de	i	feltet	”Temakort”	på	A0-modellen).

Derefter	går	I	til	proceskort	2:	”Mine	forslag	til	mål”.



2.	Mine forslag	til	mål
(proceskort)



2.	Mine	forslag	til	mål

Hvilke	mål	kunne	du	tænke dig,	
at	I	satte	for	jeres	arbejde	med	det
valgte	tema	i	skoleåret	2017/2018?

(Hver	deltager	bruger	5	minutter	til	at	formulere	sine	egne	forslag	til	mål.	Det	
kan	både	være	overordnede	målsætninger	eller	detaljerede	mål.	Det	kan	være	
kortsigtede	eller	langsigtede	mål.	Det	vigtigste	er,	at	hver	deltager	formulerer	

sine	egne	forslag	til	mål.	Hvert	mål	skrives	på	en	post-it-note	for	sig.
Efter	5	minutter	sætter	hver	deltager	sine	post-it-notes	på	A0-modellen

i	feltet	”Mine	forslag	til	mål”).

Derefter	går	I	til	proceskort	3:	”Teamets	valg	af	mål”.



3.	Teamets	valg	af	mål
(proceskort)



3.	Teamets	valg	af	mål

Hvilke mål	bliver	I	som	team	enige	om	at	formulere	for	temaet	
i	skoleåret	2017/	2018?

(Teamet	bruger	15	minutter	til	at	analysere	de	placerede	post-it- notes	med	
individuelle	forslag	til	mål	og	uddrager	de	mål	som	teamet	ønsker	

at	gøre	til	fælles	mål	for	skoleåret	2017/2018.
Tænk	på	om	de	individuelle	mål	kan	grupperes	under	nye	fælles

overskrifter,	om	de	skal	omformuleres,	osv.
Teamets	fælles	mål	skrives	på	nye	post-it-notes	som	placeres	på	A0-modellen	

i	feltet	”Teamets	valg	af	mål”).

Derefter	går	I	til	proceskort	4:	”Mine	forslag	til	aktiviteter”.



4.	Mine forslag	til	aktiviteter
(proceskort)



4.	Mine	forslag	til	aktiviteter

Hvilke	aktiviteter	tænker	du,	I	kan	planlægge	for	at	indfri	de	mål	I	
som	team	har	formuleret	for	temaet	i	skoleåret	2017/	2018?

(Hver	deltager	bruger	5	minutter	til	at	formulere	sine	egne	forslag
til	aktiviteter	ud	fra	hvert	af	teamets	fælles	mål.	

Forslagene	kan	både	være	overordnede	ideer	eller	helt	
konkrete	forslag	til	aktiviteter.	Hvert	forslag	skrives	på	en	post-it-note.
Efter	5	minutter	sætter	hver	deltager	sine	post-it-notes	på	A0-modellen

i	feltet	”Mine	forslag	til	aktiviteter”).

Derefter	går	I	til	proceskort	5:	”Teamets	valg	af	aktiviteter”



5.	Teamets	valg	af	aktiviteter
(proceskort)



5.	Teamets	forslag	til	aktiviteter

Hvilke aktiviteter	bliver	I	som	team	enige	om	at	planlægge	for	at	
indfri	de	mål	I	har	formuleret	for	temaet	i	skoleåret	2017/	2018?

(Teamet	bruger	15	minutter	til	at	analysere	de	placerede	post-it-notes	
med	individuelle	forslag	til	aktiviteter	og	uddrage	de	aktiviteter	som	teamet	

ønsker	at	planlægge	som	fælles	aktiviteter	for	skoleåret	2017/2018.
Tænk	på	om	de	individuelle	forslag	kan	udvikles	og	kombineres	til	nye	

aktiviteter,	som	I	vil	planlægge	i	teamet.	Teamets	valg	af	fælles	aktiviteter	
skrives	på	nye	post-it-notes	som	placeres	på	A0	modellen	i	feltet	”	Teamets	

valg	af	aktiviteter”).

Derefter	går	I	til	proceskort	6:	”Mine	forslag	til	evaluering”.



6.	Mine forslag	til	evaluering
(proceskort)



6.	Mine	forslag	til	evaluering

Hvilke	evalueringsmetoder	tænker	du,	I	kan	anvende	til	at	evaluere,	om	
de	mål	I	har	formuleret	for	temaet	bliver	indfriet	gennem	de	

aktiviteter	i	har	valgt	for	skoleåret	2017/2018?

(Hver	deltager	bruger	5	minutter	til	at	formulere	sine	egne	forslag
til	evalueringsmetoder	ud	fra	hver	af	de	valgte	aktiviteter.

Forslagene	kan	både	være	konkrete	og	kendte	metoder	eller	forslag	til	
udvikling	af	nye	evalueringsmetoder.	Hvert	forslag	skrives	på	en	

post-it-note.	Efter	5	minutter	sætter	hver	deltager	sine	post-it-notes	
på	A0-modellen	i	feltet	”Mine	forslag	til	evaluering”).

Derefter	går	I	til	proceskort	7:	”Teamets	valg	af	evaluering”.



7.	Teamets valg	af	evaluering
(proceskort)



7.	Teamets	valg	af	evaluering

Hvilke evalueringsmetoder	bliver	I	som	team	enige	om	at	anvende	til	at	
evaluere	om	de	mål	I	har	formuleret	for	temaet	bliver	indfriet	gennem	de	

aktiviteter	i	har	valgt	for	skoleåret	2017/2018?

(Teamet	bruger	15	minutter	til	at	analysere	de	placerede	post-it-notes	
med	individuelle	forslag	til	evalueringsmetoder	og	uddrage	de	ideer	som	
teamet	ønsker	at	anvende	som	evalueringsmetoder	i	forhold	til	mål	og	

aktiviteter.	Tænk	på	om	de	individuelle	forslag	kan	udvikles	og	kombineres	
til	nye	evalueringsmetoder,	som	I	kan	anvende	i	teamet.	Teamets	valg	
af	evalueringsmetoder	skrives	på	nye	post-it-notes,	som	placeres

på	A0-modellen	i	feltet	”Teamets	valg	af	evaluering”).

Derefter	går	I	til	proceskort	8:	”Teamets	dokumentation	af	fælles	
planlægning”.



8.	Teamets dokumentation	af	
fælles	planlægning

(proceskort)



8.	Teamets	dokumentation	af	fælles	planlægning

Teamet	beskriver	de	mål,	aktiviteter	og	evalueringsmetoder	I	har	valgt	at	
arbejde	med	inden	for	det	valgte	tema.	Det	gøres	ved	at	udfylde	A4-kortet	

”Fælles	planlægning	af	skoleåret	2017/2018”.	
Teamet	udfylder	et	kort	for	hvert	mål.	

I	skal	bruge	A4-kortet	”Fælles	planlægning	af	skoleåret	2017/2018”	på	
workshoppens	dag	to,	hvor	I	får	mulighed	for	at	arbejde	med	den	mere	

detaljerede	planlægning	af	de	valgte	aktiviteter.

Når	I	har	udfyldt	kortene	går	i	til	proceskort	1	og	vælger	det	næste	temakort	i	
bunken	og	følger	processen	i	planlægningshjulet	med	mål,	aktiviteter,	

evaluering	og	dokumentation	for	det	valgte	tema.



Fælles	planlægning	af	
skoleåret	

(dokumentationskort)



Fælles	planlægning	af	skoleåret

TEMA:	_______________________________					TEAM/ÅRGANG:	_____________________________

BESKRIV	JERES	AKTIVITER:

BESKRIV	TEAMETS	MÅL:	

BESKRIV	JERES	EVALUERINGSMETODER:



Temakort



Legefællesskaber



Temakort



Varieret	skoledag



Temakort



Inkluderende	læringsmiljø



Temakort



Undervisningsdiffentiering



Temakort



Understøttende	undervisning	



Temakort



Konflikthåndtering



Temakort



Forældresamarbejde



Temakort



IT	i	undervisningen



Temakort



Åben	skole



Temakort



Læringsmålstyrede	aktiviteter



Temakort



Kollegial	supervision



Temakort



Klasserumsledelse



Temakort



Tværfagligt	teamsamarbejde



Temakort



Bevægelse	i	læringsaktiviteter



Temakort



Elevinddragelse



Temakort



Faglig	fordybelse



Temakort



Fagfaglig	teamsamarbejde



Temakort



Summativ evaluering



Temakort



Formativ	evaluering



Temakort



Kommunikation	internt



Temakort



Videndeling



Temakort



Det	fysiske	læringsrum



Temakort



Det	psykiske	læringsrum



Temakort



Kreativitet



Temakort



Synlig	læring



Temakort



Læringsledelse



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema



Temakort



Skriv	dit	eget	tema
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Lilla	kort	lægges	her	i	
prioriteret	rækkefølgeTemakort

Grå	kort	lægges	her
(i	nummerorden	fra	1-8)Proceskort

1.	Mål

2.	Aktiviteter
3.	Evaluering

Årsplanlægningsværktøjet	hjælper	jer	med	at	planlægge	næste	skoleår.
Der	er	fem	trin	i	årsplanlægningsværktøjet.

1. Valg	af	tema.	I	vælger	det	tema,	I	vil	arbejde	med	(proceskort	1).
2. Valg	af	mål.	I	formulerer	mål	inden	for	det	valgte	tema	(proceskort	2-3).

3. Valg	af	aktiviteter.	I	vælger	de	aktiviteter,	der	kan	understøtte	opfyldelsen	af	
målene	inden	for	det	valgte	tema	(proceskort	4-5).

4. Valg	af	evaluering.	I	vælger,	hvordan	I	vil	evaluere,	hvorvidt	aktiviteterne	
opfylder	målene	inden	for	det	valgte	tema	(proceskort	6-7).
5. Dokumentation	af	fælles	aktiviteter	(proceskort	8).


