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Projektets grundlag

Vi har I Agora gennem de senere år

arbejdet med intensiv forskning og

udvikling af skole-området, hvilket

munder ud i bogudgivelsen

Videnproducerende skoler I maj 2019.

 

Vi har samtidig forsket i og

eksperimenteret med, hvordan

organisationer med fordel kan

afhierarkisere og øge selvledelse blandt

medarbejdere og i teams. Sammen med en

række organisationer har vi

eksperimenteret med udvikling af

selvorganiserende processer og

organiseringsformer. Projektet hedder

Organisationer gentænkt og er stadig i

gang. Læs evt. mere om projektet hér

 

 

UDTALELSER

FRA SKOLERNE Hidtil har de to projekter været kørt i hver

sit regi. Jo længere tid, vi har arbejdet med

dem, jo mere er de inden i vores hoveder

kommet til at fremstå som to sider af

samme sag. Projekt videnproducerende

skole tager afsæt i praksis og sigter mod

praksisforbedring. Projekt Organisationer

gentænkt inviterer praktikere til at arbejde

med praksisforbedring, udvikling af nye,

mere produktions- og trivselvfremmende

organiseringsformer – men succeskriteriet

er, at de fører til konkret forbedrede

praksisformer. Samtænkning af de to

projekter virker oplagt.

"Det kan være en stor

kulturændring på en skole, at få

sat ord på sine egne refleksioner

og i det hele taget øve sig i at store

og små refleksioner omkring egen

praksis er nødvendige."

 

"Det jeg kan se, er at vi er gået fra

en fejlfinderkultur, til at se på

positive afvigelser. Det giver

medarbejderne udtryk for og

sætter pris på."

 

"Vi har været optaget af, hvordan

det her projekt har påvirket den

måde vi opfatter os selv på. Vi har

oplevet at metoderne har været

lette at gå til. Det er forholdsvis

simplet og starte med at fokuserer

på hvad der virker, hvornår er det

vi har en positiv afvigelse? Og

dernæst begynde at forfine den

ved at lave en prvøvehandling."

https://agora.as/cases/organisationer-gentnkt
http://agora.as/


I begge de beskrevne projekter har vi eksperimenteret med udvikling af organisatoriske rammer, der

skal understøtte medarbejdere, enkeltvis og sammen, i at træffe beslutninger, handle og udvikle

deres daglige praksis. Det er vores klare opfattelse, at den erfaringsbaserede viden, projekterne har

skabt, ret præcist modsvarer de særlige udviklingsbehov, som kendetegner dansk skoleverden i dag,

dvs. cirka fem år efter skolereform og barsk arbejdsklamp.

 

Vi har derfor besluttet at starte et nyt projekt: Videnproducerende skoler #2. Som deltagere tænker vi

dels på skoler fra det tidligere projekt, som nu ønsker at videreføre et allerede påbegyndt arbejde med

selvorganiseringseksperimenter. Dels ønsker vi at udvide deltagerkredsen med skoler, der er

motiveret for at tage nye skridt og gøre nye erfaringer i det faglige og organisatoriske maskinrum,

samtidig med at de bidrager til at gøre danske skoler mere videnproducerende.

Samtænkning af to projekter

med fælles fortegn

 V I D ENPRODUCERENDE  SKO L ER

SKO L ER  GENTÆNKT



Det er forventningen, at de deltagende organisationer går ind i projektet med

en ambition om at udvikle nye måder at være skole på. Måder, hvor. En måde

hvor handlekraft, selvorganisering og pædagogiske eksperimenter skal vokse

frem blandt lærere og pædagoger, og med ledelsen i støtte og koordinerings-

funktioner. Der skal være mod og vilje til at igangsætte serier af

prøvehandlinger for i praksis at gen-tænke måden skoler fungerer på. Og der

skal være lyst og vedholdenhed til også at beskrive og dokumentere effekten

af de tiltag, der afprøves. Disse beskrivelser er dokumentation til fælles

udvikling, både for den lokale skole og for projekts øvrige skoler. Samtidig

bruger Agora beskrivelserne i det forskningsarbejde, som skal formidle

projektresultaterne ud til dansk skoleverden og samfund.

Projektets mål

og forventninger

http://agora.as/


Projektet varer i 2 år med 5 årlige

udviklingsdage. AGORA står for den

overordnede forløbsplanlægning. Som

planlæggere tager vi afsæt, dels i opsamlede

erfaringer fra tidligere forløb (jf. bogen Den

Videnproducerende Skole), dels i løbende

behovstilkendegivelser fra deltagende skoler.

Alle skoler sender repræsentanter til

udviklingsdagene. Med faciliterende støtte fra

AGORA bruges dagene til at skabe fælles

fremdrift i projektet. 

Økonomi og praktik

Samt udveksling af viden og projekterfaringer

på tværs af skoler.

 

Deltagerpris for skoleudviklingsprojektet er

50.000 + moms pr. skole pr. år. Skolerne skiftes

til at have værtskab for udviklingsdagene.

Deltagende skoler afholder selv udgifter til

transport og værtskab. Forskningssporet i

projektet søges finansieret af fonde, alternativt

finansieres denne del af AGORA selv.



Vi har i dette projekt styrket mulighederne for at de deltagende

skoler samarbejder som samskabende videnproducenter. Der er

meget at hente ved at deltage i et fælles udviklingsprojekt, hvis

vi formår at skabe en ramme, hvor både erfaringer, muligheder

og udfordringer deles og arbejdes med skoler i mellem.

 

For at styrke denne kompetence og skabe en fælles platform,

har vi i dette projekt indgået et samarbejde med Backscatter,

som arbejder med at kultivere og navigere i store datamængder.

Formålet er at skolerne kan udnytte data til at dele viden, skabe

læring og udvikling. Med afsæt i denne samarbejdsplatform vil

jeres teams kunne følge med i eres teams løbende kunne følge

med i  hinandens eksperimentelle arbejde. De løsninger, som

særligt, positive afvigelser og de løsninger som særligt skaber

gode resultater i praksis kan deles med de resterende skoler.

Ligeledes vil der være rum for at stille reflekterende spørgsmål,

som eventuelle andre teams, eller skoler har erfaring med. Det

praktiske arbejde er hverken krævende eller besværligt, og

præsenteres af Agora.

Digitalt samarbejde skoler imellem

http://www.backscatter.dk/


Dag 1

22.1.2020

09.00 til 16.00

DATOER ÅR 1
D A T O E R  F O R  Å R  2  F Ø L G E R

Dag 2

1.4.2020 

09.00 til 16.00

Dag 3

10.6.2020

09.00 til 16.00

Dag 4

2.9.2020 

09.00 til 16.00

Dag 5

4.11.2020

09.00 til 16.00



Vi er bevidste om, at vores beskrivelse af

projektet kan virke lidt overvældende; få det til

at lyde meget arbejdstungt. Det indtryk er lidt

misvisende. Ganske vist fordrer projektet, at de

enkelte skoler kigger ud over deres egen

næsetip: deling af projekterfaringer med andre

skoler, gensidig inspiration. På den enkelte

skole udgør projektaktiviteterne imidlertid ikke

et nyt sæt arbejdsopgaver, der skal passes ved

siden af det normale arbejde. I det daglige er

disse aktiviteter sammenflettet med det

normale arbejde; en delvis ny måde at

organisere dette arbejde på. Vores hidtidige

projekterfaringer viser, at denne nye

organiseringsmåde kan bidrage med både

større fagligt engagement  og arbejdsglæde.

Kerneopgaven står konstant i centrum.

 

Om skolernes arbejde 

Hvis jeres skole ønsker at deltage

eller høre mere om projekt

Fremtidens Skoler, så tilmeld jer

denne liste eller send os en mail og vi

tager kontakt.

 

Tobias Berggren T. 27595502 M. tbj@agora.as

 

Andreas Granhof Juhl T. 61260923 M. agj@agora.as

 

Søren Willert T. 31223393 M. swi@agora.as

 

Katrine Abildgaard T. 23644031 M. kca@agora.as

Tilmelding

https://agora.as/videnproducerendeskoler2/
mailto://tbj@agora.as
mailto://agj@agora.as
mailto://swi@agora.as
mailto://kca@agora.as
http://agora.as/

