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Kompetenceudvikling af pædagoger i 
skolen - til gavn for børns læring og 
trivsel

1. Baggrund
Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan uanset 
deres sociale baggrund, samtidig med at de skal trives. Det fordrer, at de møder en varieret og 
motiverende skoledag, hvor pædagoger, lærere og andre aktører arbejder tæt sammen og med fælles 
ansvar for at nå målene. Et af de centrale elementer i udvikling af en ny praksis i skolen er 
pædagogernes nye og forstærkede rolle.

Der er ca. 15.000 pædagoger i folkeskolen. De har gennem en årrække bevæget sig fra udelukkende 
at varetage pædagogiske opgaver i fritidstilbud til i stigende grad også at indgå i skolens øvrige 
aktiviteter. Dette bekræftes af rundspørger blandt BUPL´s medlemmer på 6-16 års området i 2010 
og 2015.

I skolen arbejder pædagogerne med trivsel fx ved at have fokus på børn og unges indbyrdes 
relationer og styrke deres evner til at indgå i og bidrage til fællesskabet. Pædagogerne skal 
understøtte, at børn og unge arbejder praktisk og eksperimenterende med afsæt i læringsmål. 
Mange pædagoger er alene med børnene, når de eksempelvis står for lærings- og trivselsaktiviteter i 
den understøttende undervisning, og det er for mange pædagoger en ny rolle. En del pædagoger 
udtrykker usikkerhed i forhold til at gå fra én kultur i fritidstilbud til en anden kultur i skolen.

Pædagogernes nye funktioner stiller nye kompetencekrav til pædagogerne og til deres samarbejde 
med lærerne, forældrene og andre aktører. Pædagogerne skal i højere grad rustes til at understøtte 
folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål, i 
samarbejde med lærerne og andre aktører. Opkvalificering af pædagogernes kompetencer er derfor 
væsentligt for at nå reformens ambitiøse mål. 

BUPL gennemfører i 2015 et tre-dags kursus i understøttende undervisning for ca. 1.000 
pædagoger over hele landet. Efterspørgslen på disse kurser har været overvældende stor. Det 
bekræfter behovet for kompetenceudvikling til pædagoger i skolen. KL og BUPL har gennem 
generel interessevaretagelse ligeledes et klart billede af et markant behov for kompetenceudvikling 
til pædagoger i skolen. Forud for ansøgningen har KL været i dialog med Børne- og 
Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen samt en række kommuner, som har tilkendegivet 
opbakning til projektet. 

KL og BUPL er derfor gået sammen om en landsdækkende indsats, der søges finansieret af midler 
fra A.P. Møller Fonden. KL og BUPL ønsker med dette initiativ at fremme, at pædagoger får 



mulighed for at deltage i kompetenceudviklingsforløb målrettet pædagogers nye roller og opgaver i 
skolen.

2. Projektets formål
Formålet med projektet er at styrke pædagogernes faglighed og kompetencer til at indgå i 
læringsmiljøerne i skolen sammen med lærerne, forældre og andre aktører. 

Kompetenceudviklingen skal styrke pædagogernes faglighed i skolen, deres viden om målstyret 
læring samt videreudvikle deres handlekompetencer ift. læringsledelse. Projektet skal via en 
målrettet indsats skabe varige forandringer i praksis til gavn for børns læring og trivsel. 

2.1. Projektets forventede resultater
Det overordnede mål for projektet er at understøtte, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan, 
samtidig med at de trives. Det gøres ved at skabe varige forbedringer af pædagogernes 
kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne.

Pædagogerne skal gennem kompetenceudviklingen opnå
 teoretisk viden om børn og unges læring, motivation og trivsel 
 et pædagogisk didaktisk sprog og begrebsapparat, der kan understøtte et udbytterigt 

samarbejde med lærerne
 kompetencer til at varetage pædagogiske opgaver på tværs af klasser og årgange med fokus 

på børn og unges trivsel, indbyrdes relationer og evner til at indgå i og bidrage til 
fællesskabet

 pædagogfaglig viden og metodiske færdigheder til at indgå i den målstyrede undervisning og 
i arbejdet med børnene og de unges læring og trivsel med afsæt i læringsmål

 kompetencer til at bringe pædagogfagligheden i spil i et tværfagligt samarbejde med lærerne 
og andre faggrupper

 pædagogiske handlekompetencer til at varetage ledelse af læringsmiljøer og 
læringsaktiviteter, fx i den understøttende undervisning.

Kompetenceudviklingen gennemføres som et modul i pædagogisk diplomuddannelse, der er 
godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Konkret vil afsættet være modulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”. Modulet er et 10 ECTS-
point modul, der udbydes af professionshøjskolerne.

Modulets formål er at bidrage til at udvikle pædagogers faglige kompetencer gennem indsigt i og 
viden om dannelse, læring og didaktik. Det skal styrke pædagogers kompetencer til at arbejde med 
børn og unges trivsel og læring, både når pædagoger arbejder alene og når de indgår i et tværfagligt 
samarbejde med lærere.

Læringsmål for modulet er:
Den studerende 

 har viden om læring, didaktik og dannelse



 kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, 
dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, 
læring og dannelse

 kan bidrage til udvikling af fælles mål for og i samarbejde mellem lærere og pædagoger
 kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i 

den tværprofessionelle praksis.

3. Afgrænsning af projektet
Kommunerne har i det første år efter reformen primært haft fokus på kompetenceudvikling af 
lærerne. Der er nu et markant behov for og aktuelt fokus på at prioritere kompetenceudvikling til 
pædagogerne.
Projektet er tilrettelagt sådan, at de deltagende pædagoger i folkeskolen kan gennemføre et 
pædagogisk diplommodul på 10 ECTS point.

Alle 98 kommuner har haft mulighed for at tilkendegive ønske om, at få pædagoger tilmeldt 
kompetenceudviklingen. Ved udvælgelsen af deltagere til projektet lægges der vægt på, at alle 
pædagoger på en skole så vidt muligt deltager. Derfor vil udgangspunktet være, at minimum 
halvdelen af pædagogerne på en skole skal deltage. Er dette ikke muligt skal kommunen give en 
begrundelse herfor, som der vil blive taget konkret stilling til.

Dette kompetenceudviklingsforløb er udelukkende målrettet pædagoger i folkeskolen. 
Pædagogmedhjælpere kan ikke deltage i projektet, da de som udgangspunkt ikke opfylder 
adgangskrav til diplomuddannelse. Ligeledes er forløbet ikke målrettet hverken lærere eller 
pædagoger, der ikke har eller skal have opgaver i skolen.

4. Projektets aktiviteter
Projektet vil rumme et kompetenceudviklingsforløb svarende til 10 ECTS point. Konkret vil 
afsættet være modulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”. Der vil i projektet blive lagt afgørende 
vægt på, at ny viden og nye kompetencer fører til varige ændringer af den pædagogiske praksis. 
Derfor prioriteres aktiviteter, der sikrer kobling til pædagogisk praksis samt ledelsesmæssig 
forankring. De deltagende pædagoger vil skulle indgå en uddannelsesaftale med egen skoleledelse 
(se afsnit 4.2) og vil blive inddelt i studiegrupper (se afsnit 4.1.) Kompetenceudviklingen afsluttes 
med eksamen med afsæt i pædagogernes portfolie, der dokumenterer læringsprocessen. 
Undervisningen vil blive gennemført så tæt på pædagogernes egen skole som muligt.

Undervisningen vil bl.a. indeholde følgende temaer
 didaktisk teori, læringsteori og dannelsesteori
 inklusion og trivsel
 målstyret læring, herunder opfølgning, fx gennem feedback samtaler med børn eller med 

grupper af børn og unge
 læringsledelse 
 det brede læringssyn i en varieret skoledag
 differentieret forældresamarbejde om børn og unges læring og trivsel



 tværfaglighed og forudsætninger for samarbejde mellem pædagog og lærer
 evalueringsteori- og metode.

Kompetenceudviklingen vil blive gennemført af flere professionshøjskoler, der også varetager 
grunduddannelse for pædagoger. De deltagende professionshøjskoler vil indgå i et forpligtigende 
samarbejde for at understøtte, at kompetenceudviklingen gennemføres med samme mål og tilgang 
på tværs af alle deltagende skoler. 

Der vil i nogen grad kunne indtænkes lokale toninger i den konkrete tilrettelæggelse af moduler. 
Lokale perspektiver, fokusområder og metoder fra skoler eller kommuner kan indtænkes i modulets 
opgaver og kan ligeledes indgå i studiegruppernes fælles videndeling. Hvis der aftales en lokal 
toning af den teoretisk baserede undervisning, må det maksimalt svare til en dags undervisning for 
at sikre, at hovedindholdet er det samme på tværs af landet.
Kompetenceudviklingsforløbet vil strække sig over ca. 5 antal måneder. Der vil indgå 40 timers 
undervisning, fordelt på 7-8 undervisningsdage samt et kick-off arrangement og et 
implementeringsarrangement. Forløbet er tilrettelagt med undervisning på henholdsvis enkelt dage 
eller to sammenhængende dage.

Forløbet er bygget op med en vekselvirkning mellem teoretisk baseret undervisning og 
pædagogernes arbejde med undersøgelse og udvikling af egen praksis i samarbejde med kollegaer i 
teamet. I mellem undervisningsgangene vil der derfor være opgaver, hvor pædagogerne skal 
omsætte den nye viden til ny praksis i eget team og i samarbejdet med lærerne.

Forløbet afsluttes med eksamen. Eksamen vil være en mundtlig eksamen på baggrund af 
pædagogernes portfolie. Der er tilknyttet vejledning til eksamen, svarende til to vejledninger pr. 
eksamensgruppe.

Forud for modulets opstart afholdes kick-off, hvor pædagoger og deres nærmeste ledere deltager. 
Kick-off har fokus på forventningsafstemning samt uddannelsesaftalen.

Som afslutning på modulet afholdes en fælles implementeringsdag for pædagoger, deres kollegaer 
og ledere.

Efterfølgende gennemfører BUPL og KL forankringsseminarer for deltagende ledere og chefer i en 
takt, der muliggør, at alle inviteres til 1 forankringsseminar. På forankringsseminarerne vil ledere, 
chefer og eventuelt nøglemedarbejdere på tværs af deltagende kommuner udveksle og drøfte 
erfaringer med forankring, spredning og omsætning af viden til praksis.

Kompetenceudviklingsforløbene vil blive gennemført på hold med pædagoger fra én skole, fra flere 
skoler i samme kommune, eller på tværs af flere nærliggende kommuner. Dette for at fremme, at 
alle kommuner uanset størrelse kan profitere af projektet. 



4.1. Kobling til pædagogisk praksis
I kompetenceudviklingen vægtes praksisforankringen højt. 

Mellem undervisningsgangene skal pædagogerne løse konkrete opgaver i egen praksis med henblik 
på, at udbyttet af undervisningen fører til lokal udvikling af praksis. Interventionerne skal 
understøtte, at pædagogerne afprøver og overfører ny viden og nye handlekompetencer til egen 
praksis på skolen. Herunder understøtte arbejdet med læringsmål for børn og unge i samarbejde 
med lærerne. 

De deltagende pædagoger inddeles ved opstart af forløbet i studiegrupper med andre pædagoger fra 
egen skole og eventuelt fra andre skoler. Studiegrupperne arbejder med at omsætte ny viden til 
forandring af praksis, samt med den organisatoriske forankring. Arbejdet i studiegrupperne tager 
afsæt i konkrete opgaver, der bliver stillet af underviserne på diplomundervisningsgangene. 

4.2. Ledelsesmæssig forankring
For at indfri læringsmålene og samtidig sikre en ledelsesmæssig organisatorisk forankring er der i 
projektet indtænkt konkret involvering af skolens ledelse, herunder den pædagogfaglige ledelse.

Der vil som en del af forløbet, skulle indgås en uddannelsesaftale mellem pædagogen og den lokale 
skoleledelse. Uddannelsesaftalen er tænkt som en handleplan og et dynamisk dokumentations- og 
evalueringsdokument, som skal benyttes i dialog mellem pædagogen og nærmeste leder. 
Uddannelsesaftalen skal rumme målepunkter for det individuelle udbytte og den organisatoriske 
læring, implementering og forankring, herunder betydningen for elevernes læring og trivsel. 

Tre gange i forløbet gennemføres samtaler mellem leder og studiegrupper. Samtalerne tager afsæt i 
uddannelsesaftalens enkelte punkter. Opfølgning på uddannelsesaftalen og dialogen herom indgår i 
evalueringen af undervisningsforløbet og udbyttet heraf. 

Tilmelding til projektet sker via kommunens skolechef, som løbende involveres i projektet med 
henblik på at understøtte det ledelsesmæssige fokus og forankring af projektet. Det er endvidere en 
forudsætning, at en repræsentant fra alle de deltagende skolers ledelser deltager i 
implementeringsdag og efterfølgende forankringsseminar for ledelser.

5. Deltagere i projektet
50 kommuner har forhåndstilmeldt sig projektet.
Samlet set er der forhåndstilmeldt 2025 pædagoger fra ca. 240 folkeskoler. 

KL og BUPL vil i dialog med A.P. Møller Fonden afklare, om projektet kan imødekomme det fulde 
behov for kompetenceudvikling. Alternativt aftales kriterier for udvælgelse af deltagende 
kommuner og skoler mellem KL, BUPL og A.P. Møller Fonden.



6. Leverandør af kompetenceudvikling
De seks professionshøjskoler, der har grunduddannelse for pædagoger har alle budt ind som 
leverandør på kompetenceudviklingsforløbet. Det vil sige UCN, UCC, VIA-UC, UC-Sjælland, UC-
Lillebælt samt UC-Syd.

De seks professionshøjskoler forpligtiges gennem samarbejdskontrakt på at levere ensartede forløb, 
herunder de projektaktiviteter, der fremgår af afsnit 7.1. Ligeledes skal samarbejdskontrakten 
beskrive organisering og hvordan eventuelle udfordringer i forhold til leverancer håndteres. 
KL og BUPL sikrer løbende opfølgning med professionshøjskolerne gennem projektforløbet.

Hver professionshøjskole udpeger en lokal modulansvarlig teamleder. Personen har til ansvar at 
sikre allokering af de rette undervisere og konkret tilrettelæggelse af tilmelding og modulafvikling 
samt evt. lokal toning. Dette sikres igennem dialog med den relevante forvaltning.

6.1. Sammenhæng og transfer til grunduddannelsen
Der er i projektet lagt vægt på, at professionshøjskolerne sikrer en kobling mellem dette 
efteruddannelsesforløb og undervisningen på grunduddannelsen. Dette med henblik på at sikre, at 
læring fra efteruddannelsesforløbet fremadrettet indoptages i grunduddannelsen og lignende behov 
for efteruddannelse dermed ikke vil opstå fremadrettet. Sammenhæng og transfer til de 
pædagogiske grunduddannelser kan ske på forskellige måder, og den enkelte professionshøjskole 
vælger den måde, der er mulig og meningsfuld for den enkelte professionshøjskole.   Det kan enten 
ske ved:

 at de undervisere, der er tilknyttet PD uddannelsen også underviser på grunduddannelsen 
eller

 at de modulansvarlige undervisere på PD-modulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser” 
mødes kvartalsvist med underviserne på grunduddannelse.

Derudover kan den enkelte professionshøjskole supplere med:
 at de pædagoger der deltager i PD modulet forpligter sig til at formidle deres arbejde til, og 

inddrager de studerende, der er i praktik på skolen
 at deltagere fra de skoler (både ledelser og pædagoger), der bliver tilknyttet projektet, 

deltager i grunduddannelsen som gæsteundervisere på relevante specialiseringsmoduler, og 
således deler deres praksiserfaringer med studerende og lektorer på grunduddannelserne

7. Projektplan
Den forventede startdato er 1. august 2015 og slutdato er 1. marts 2018.

Projektet rummer tre faser: 
Planlægningsfasen 1. august 2015 til 1. februar 2016
Gennemførelsesfasen 1. februar 2016 til 1. marts 2018
Evalueringsfasen 1. maj 2016 til 1. marts 2018



7.1. Fase 1: Planlægningsfasen
Planlægningsfasen begynder 1. august 2015.

Aktiviteter i planlægningsfasen: 

Gennemførte aktiviteter:
 KL har modtaget ikke-bindende forhåndstilmelding fra interesserede kommuner. Endelig 

tilmelding sker, når kompetenceudviklingen er nærmere konkretiseret. 
 BUPL og KL har inviteret de 6 professionshøjskoler med grunduddannelsen for pædagoger 

til møde om projektet.
 BUPL og KL har modtaget forslag til indhold og organisering af kompetenceudviklingen fra 

interesserede professionshøjsskoler. Alle 6 professionshøjskoler har tilkendegivet, at de 
ønsker at deltage i projektet.

 BUPL og KL har konkretiseret projektbeskrivelsen på baggrund af drøftelser med A.P. 
Møller Fonden og tilbagemeldingerne fra professionshøjskolerne 

Kommende aktiviteter:
 Drøftelse af tilrettet projektbeskrivelse med A.P. Møller Fonden
 Opfølgende drøftelser med professionshøjskolerne.

Aktiviteter efter endelig godkendelse af projektet:
 Referencegruppen etableres og der afholdes opstartsseminar/møde med henblik på at 

drøfte og nærmere konkretisere de lokale toninger, struktur og organisering.
 Professionshøjskolerne tilkendegiver om de vil være med i projektet. Indgåelse af formel 

aftale med interesserede professionshøjskoler. 
 Endelig tilmelding fra kommuner samt eventuelt udvælgelse i dialog med A.P. Møller 

Fonden.
 Fastlæggelse af tidsplan for, hvor mange pædagoger der kompetenceudvikles hvornår og af 

hvilke professionshøjskoler.
 Nærmere planlægning af pilotholdene i forår 2016 og proces for øvrige aktiviteter, herunder 

den løbende evaluering og opfølgning og tilretning gennem processen drøftes/fastlægges i 
samarbejde med følgegruppe og Professionshøjskoler.

Aktiviteter ift formidling: 
 Omtale af projektet i offentligheden gennemføres af KL og BUPL via hjemmesider, 

tidsskrifter mv. umiddelbart før gennemførelsesfasen indledes.

Planlægningsfasen forventes afsluttet 1. februar 2016, men kan strække sig længere ind i 2016, hvis 
ikke alle kompetenceudviklingsforløb bliver efterspurgt af kommunerne i første runde.

7.2. Fase 2: Gennemførelsesfasen
Aktiviteter i gennemførelsesfasen: 
Forløbet indeholder følgende aktiviteter:



 Kick-off arrangement med deltagelse af de studerende pædagoger samt nærmeste leder
 7-8 undervisningsdage med samlet set 40 timers undervisning fordelt på henholdsvis enkelte 

dage eller to sammenhængende dage
 Praksisopgaver, der løses i studiegrupper på egen skole mellem undervisningsgangene. 

Praksisopgaverne skal skabe sammenhæng mellem den teoretiske undervisning, og  det 
indsatsområde, som studiegruppen vælger som fokus (lokal toning).

 3 gange i forløbet gennemfører lederen samtaler med studiegrupperne med udgangspunkt i 
uddannelsesaftaler og med henblik på at understøtte varige effekter og organisatorisk 
forankring.

 Opgaveskrivning, vejledning og eksamen
 Implementeringsarrangement
 Forankringsseminar

Kompetenceudviklingsaktiviteterne igangsættes af professionshøjskolerne i samarbejde med de 
deltagende kommuner. I første halvår 2016 gennemføres et mindre antal pilothold. Efterfølgende 
tilrettes efter behov. I andet halvår 2016 og i 2017 gennemføres alle øvrige hold. 
Kompetenceudviklingsaktiviteterne justeres, såfremt løbende evaluering af de gennemførte 
moduler samt dialog med professionshøjskoler og referencegruppe viser behov herfor. 

KL og BUPL formidler løbende fra projektet. Målgruppen er primært kommuner, ledere og 
pædagoger.

Det kan blive nødvendigt at justere tilrettelæggelsen alt efter hvilken vikarmodel, som anvendes i 
den pågældende kommune. Hvis der eksempelvis anvendes rotationsordninger kan det være 
hensigtsmæssigt at have mere komprimerede forløb. Det betyder, at der vil være mere komprimeret 
undervisning og praksisudviklingen derved i højere grad ligger som en samlet blok mellem 
undervisningsgangene og eksamen.

7.3. Fase 3: Evalueringsfasen
Evalueringen igangsættes, når første hold afslutter deres modul i foråret 2016.

Aktiviteter i evalueringsfasen: 
 Der gennemføres medio 2016 et evalueringsseminar. Deltagerne vil bl.a. være styregruppe, 

projektgruppe og referencegruppe samt evt. deltagere fra pilotforløb.

 Der indsamles løbende evalueringer fra deltagerne og ledelser, som sammenfattes, når 
gennemførelsesfasen er afsluttet. Efterfølgende gennemføres et afsluttende 
evalueringsseminar ultimo 2017. Deltagerne vil bl.a. være styregruppe, projektgruppe og 
referencegruppe.

 Kortfattet rapport færdiggøres efterfølgende med deadline 1. marts 2018.



 Formidling: Projektets resultater formidles. Målgruppen er primært kommuner, ledere og 
pædagoger. 

8 Evaluering
Evalueringen har som overordnet formål at vurdere, om de forventede resultater med projektet 
opnås. Sekundært har evalueringen til formål at understøtte forankringen gennem at knytte 
kompetenceudviklingen tæt sammen med evalueringsaktiviteterne. Dette skal fremme en 
synliggørelse af virkningerne af kompetenceudviklingen for deltagerne og skolernes ledelse.

Evalueringen forventes at bestå af to typer af aktiviteter:
1. Evaluering af uddannelsesaktiviteterne:

Når de første hold har gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter i foråret 2016, skal 
kvaliteten af uddannelses- og forankringsaktiviteterne vurderes. Dette skal ske med henblik 
på en eventuel justering.

2. Evaluering af effekter af kompetenceudviklingen:
I slutningen af projektperioden skal det vurderes, hvordan og i hvilken grad projektets 
aktiviteter har ført til de forventede resultater. 

Ad 1) Evaluering af uddannelsesaktiviteterne:
Evalueringen af uddannelsesaktiviteterne inddrager både de pædagoger og ledere, som deltager. 

Den første evaluering af uddannelsesaktiviteterne i foråret 2016 vil blive gennemført som en 
elektronisk spørgeskemaundersøgelse, kombineret med tre fokusgruppeinterviews. Der vil blive 
gennemført to fokusgrupper med pædagoger og en gruppe med ledere. Evalueringen gennemføres i 
maj-juni 2016 med henblik på at kunne justere uddannelsesaktiviteterne fra efteråret 2016. 
Evalueringen gennemføres i et samarbejde mellem KL og BUPL, som en del af de to 
organisationers medfinansiering.

Den første evaluering forventes drøftet i referencegruppen i juni 2016, med henblik på 
efterfølgende beslutning i styregruppen.

Derudover vil uddannelsesaktiviteterne fra efteråret 2016 løbende blive evalueret af deltagerne ved 
hjælp af et elektronisk spørgeskema.

Ad 2) Evaluering af effekter af kompetenceudviklingen:
Der vil i projektperioden løbende blive fulgt op på, hvordan effekterne af kompetenceudviklingen 
vurderes af henholdsvis pædagoger og ledere. Evalueringen af de samlede 
kompetenceudviklingsaktiviteter vil blive tilrettelagt som en kompetenceevaluering. Formen vil 
være inspireret af den kompetenceevalueringsmodel som professor Hanne Kathrine Krogstrup har 
beskrevet (Krogstrup 2006). Hovedformålet er at give en samlet vurdering af, hvordan pædagoger, 
skoleledelser og forvaltninger vurderer effekterne på den pædagogiske praksis på skolerne. 

Begge evalueringer vil blive samlet i en kortfattet rapport, når projektet afsluttes.



9 Projektets organisering
Aftagere og væsentlige interessenter vil løbende og aktivt blive inddraget i alle projektets faser. 
Herunder vil repræsentanter for pædagoger, skoleledelser, herunder pædagogfaglig ledelse samt 
kommuner være inddraget.

Styregruppe
Projektets styregruppe består af ledere/chefer fra KL og BUPL. Styregruppen er overordnet 
ansvarlig for projektets fremdrift. Styregruppen træffer beslutning på baggrund af indstillinger fra 
projektgruppen ift. gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb, samarbejde med 
professionshøjskoler, løbende tilpasninger mv.

Projektgruppe
Projektgruppen består af konsulenter fra KL og BUPL. Projektgruppen har det løbende ansvar for 
projektets fremdrift og er ansvarlig for at udarbejde oplæg til beslutning i styregruppen. 
Projektledelsen varetages i en delt funktion mellem KL og BUPL. Projektledere og projektgruppe 
deltager i styregruppens møder.

Referencegruppe
Aftagere og væsentlige interessenter med relevant viden vil løbende blive inddraget i projektet i 
form af forskellige typer af referencegruppeaktiviteter. Herunder vil der blive afholdt 
referencegruppeseminar i projektets forskellige faser.

Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen samt repræsentanter fra pædagoger, skoler 
og kommuner vil indgå i referencegruppeaktiviteter. 

Ligeledes vil der pågå løbende dialog med og inddragelse af den eller de valgte 
professionshøjskoler. 


