
  

 

Program for netværksmøde den 11. september 2019 

Hvordan bruger vi data til at styrke kvaliteten i dagtilbud og 
skoler  
 
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense 
 

9.30-10.00 Ankomst og morgenmad 

 

10.00-10.45 Check-in og nyt fra KL 

 

10.45-11.30 Hvordan kan data være katalysator for udvikling af kvali-

tet? 

  

V/ Nanna Limskov Stærk Christensen, ph.d.-stipendiat ved 

Aalborg Universitet 

 

En vigtig opgave for den kommunale konsulent er at under-

støtte kvalitetsudvikling med afsæt i en datainformeret kultur.  

Men hvad dækker begrebet datainformeret styring over, og 

hvordan hænger det sammen med kvalitet i forhold til kerne-

opgaven i dagtilbud og skole? Hvordan kan vi forstå sammen-

hængen mellem forskellige perspektiver på kvalitet og udvæl-

gelse af datatyper? Hvordan kan data bidrage til at skabe en 

styrket evalueringskultur? 

 

11.30-11.45 Pause 

 

11.45-12.30  Kvalitet gennem opbygning af samarbejdskulturer 

 

V/Anne Krøger, ph.d.-studerende (DPU) og udviklingskonsu-

lent samt Flemming Skaarup, skolechef i Horsens Kommune. 

 

Danske kommuner arbejder på forskellig vis med kvalitet i 

dagtilbud og skole. I den forbindelse fremtræder kapacitetsop-

bygning som et begreb, der er blevet en samlende betegnelse 

for alle initiativer på dagtilbud og skoleområdet på trods af, at 

det i dansk sammenhæng ikke er tydeligt defineret i forhold til 

kvalitet og læringsudbytte.  

 

I oplægget præsenteres international forskning om kapacitets-

opbygning, ligesom der sættes fokus på hvordan stærke sam-

arbejdskulturer og datainformeret praksis kan bidrage til at 

skabe sammenhæng mellem de professionelles praksis og 

elevernes læring.  

 

Der anlægges både et forskningsblik, et strategisk blik og et 

praksisblik på data, som en del af samarbejdskulturerne i Hor-

sens Kommunes skolevæsen. 



  

 

 

12.30-13.15 Frokost med refleksion 

 

Deltagere deler sig i hhv. skole- og dagtilbudsgruppe 

 

 

13.15-13.50 Sparring i mindre kommunegrupper med afsæt i case fra 

egen kommune 

 

13.50-14.05 Pause    

 

14.05-14.20 Kommunecases: Brug af data til kvalitetsudvikling 

 

Dagtilbudsområdet: Eline Vermedal Høgh, sekretariatskonsu-

lent i Favrskov Kommune 

 

Skoleområdet: Malene Wind, administrativ konsulent i Køge 

Kommune  

 

14.20-15.10 Sparring i kommuner to-og-to med afsæt i case – hvad er 

næste skridt derhjemme? 

 

15.10-15.30 Opsamling i plenum og tanker om næste møde  

 

15.30 Tak for i dag 

  


