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Synlig Læring med mere 
inddragelse
Nogen gange går tingene hurtigt
i politik og det må man sige har
været tilfældet i forbindelse med
kommunens store udviklingspro-
jekt på skolerne. 

Kommunalbestyrelsen  beslut-
tede  på  deres  møde  i  oktober
ikke at lave en ny ansøgning til
A.P Møller Fonden om at indgå i
anden fase af projekt Synlig Læ-
ring og 4K samarbejdet. I stedet
skal vi i Lyngby-Taarbæk arbejde
med en lokal  tilpasning  af  pro-
jektet,  som  tager  højde  for  de

erfaringer, skolerne har gjort sig i
første fase. 

Projektet  blev  som  bekendt  for
de fleste besluttet og sat i gang
uden  diskussion  eller  medind-
dragelse  af  hverken  personale
eller ledelse. 

Derfor  er  det  rigtig  positivt,  at
politikerne har lyttet og  handlet
bl.a.  på  baggrund  af  kritik  fra
lærerne. En kritik som både har

gået  på  proces  og  indhold  og
som har bredt sig i takt med kur-
susdagene i Synlig Læring. 

I  det  fælles  brev  fra  forvaltnin-
gen og kredsen står der bl.a: 

”Synlig Læring skal således frem-
over  implementeres  med  en
langt stærkere lokal forankring i
den  enkelte  skole  og  i  kommu-
nens  samlede  skolevæsen.  Der
skal  i  højere  grad  tages  ud-
gangspunkt  i  lokale  behov  og
faglige  interesser  og  skabes  lø-
bende  og  konkrete  muligheder
for inddragelse i processerne og
dialog  om  den  fortsatte  udvik-
ling.” 

I en anden passage står der:

 ”Rammen om den fortsatte pro-
ces bliver den lokale forankring
på den enkelte skole. Det er her,
I  sammen  —  ledelse,  lærere,
pædagoger og vejledere — i de
kommende  måneder  skal  udar-
bejde  en  handleplan  for  det
videre  arbejde  med  Synlig  Læ-
ring  på  jeres  skole.
Handleplanerne  skal  tage  ud-

gangspunkt i de erfaringer, I har
gjort jer i den første fase af pro-
jektet,  og  på  denne  baggrund
beskrive  skolens  behov  og  øn-
sker  til  arbejdet  med  Synlig
Læring  fra  og  med  skoleåret
2017/18  -  og  for  hvad  vi  skal
have  ud  af  den  kompetence-
udvikling,  der  fortsat  ligger  i
fase  1,  altså  i  tiden  indtil
sommeren 2017.”

Nu ligger der et vigtigt stykke ar-
bejde  foran  os,  med  at  lave
handleplaner  for  hvordan  og
hvad  vi  vil  have  fokus  på  i  ar-
bejdet med Synlig Læring. 

Her er det vigtigt som skole, at

inddrage hele medarbejdergrup-
pen, så den næste tids udvikling
står  på  et  mere  solidt  funda-
ment med bred opbakning. 

Så  kommer  udviklingsarbejdet
utvivlsomt til  at  give  mere me-
ning for så mange som muligt og
forhåbentligt  vil  det  også  have
en positiv afsmittende effekt på
medarbejdernes ejerskab til ind-
holdet i projektet. 
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