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LEDELSE AF  
FOLKESKOLEN  
IND I EN STÆRKERE 
EVALUERINGSKULTUR
Igen er der store ændringer i forhold til den måde, vi skal drive 
skole på. Frihedsdagsordenen fylder på alle niveauer, og medfører 
en række relevante spørgsmål til, hvordan kvaliteten sikres under 
frihed. Samtidig er der indgået en politiske aftale og vedtaget lov-
ændringer på en lang række elementer i forhold til et kommende 
evaluerings- og bedømmelsessystem. Som der står i den politisk 
aftale tekst tilbage fra den 29. oktober 2021:

”Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til 
en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal 
etableres en stærkere opfølgningskultur”.

Det forudsætter, at der på den enkelte skole tages stilling til, hvordan 
der arbejdes med evaluering, og hvordan evalueringen udformes.

Og hvordan understøtter forvaltning og skoleledelsen hinanden i 
skabelsen af en ny evalueringskultur? 

KL’s årlige Folkeskolekonference tager fat på dette helt aktuelle og 
presserede emne, hvor forvaltning og skoleledelser i fællesskab får 
inspiration og mulighed for at drøfte skabelse af evalueringskultur.

Vi glæder os til se jer!
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PROGRAM

09.00  Tjek ind og morgenmad
Besøg standene

Formiddagens program

09.30 Velkommen til årets konference
Peter Pannula Toft, Børn og skolechef i KL

09.40 Sammen om Skolen
Samarbejde og dialog som grundlaget for udviklingen af  
en fælles folkeskole
Thomas Gyldal Petersen, Formand for KL’s Børne- og Under-
visningsudvalg 

09.55 Evaluerings- og Bedømmelsessystemet
Overblik over de nye elementer i Folkeskoleloven. Hvad er 
intentionen?
Anna Sofie Weigaard Jørgensen, kontorchef i Børne- og Un-
dervisningsministeriet

10.20 Udviklingssamtalen
Hvordan vælger en skolechef og en skoleleder at lægge 
rammerne for denne opgave? Dilemmaer og udfordringer.
Per Kensø, centerchef, Center for Skoler, Institutioner og Kultur 
i Ballerup Kommune
Henrik Rømer, distriktsskoleleder på Hedegårdsskolen i Bal-
lerup Kommune

10.50 Kaffe
Besøg standene

11.10 Meddelelsesbogen
Hvordan vælger en skolechef og en skoleleder at lægge 
rammerne for denne opgave?
Trine Venbjerg Hansen, Centerchef for Børn og Skole,  
Frederikssund Kommune
Morten Flotin, skoleleder på Ådalens skole

11.35 Drøftelser ved bordene

12.00 Nedslag i plenum

12.15 Frokost
Besøg standene

Eftermiddagens program

13.15 Hvordan kan kommunen sætte skolerne  
 fri og stadig stå på mål for kvaliteten? 

Hvad betyder det for den politiske styring – for forvaltnin-
gen og for skolen?
Jakob Ryttersgaard, direktør for Børn og Unge Aalborg  
Kommune
Kasper Cramer Engebjerg, skoleleder, Vesterkærets Skole,  
Aalborg Kommune

14.00 Kaffe
Besøg standene

14.15 Hvordan fastholder man fokus  
 på kvalitet i undervisningen? 

Hvad betyder det for praksis, didaktik og hvordan følger vi 
op? Hvordan kan vi have en dialog om kvalitet, som er base-
ret på andet kvantitative data. 
Thomas Illum Hansen, Forskningschef, docent og ph.d.

15.00 Skabelse af en evalueringskultur 
Hvordan understøtter forvaltning og skoleledelsen hinan-
den i skabelsen af en ny evalueringskultur? Skabelse af en 
evalueringskultur skal ledsages af en tillids- og dialogbase-
ret tilgang til skoleudvikling med fokus på lokal kvalitetsud-
vikling fremfor udelukkende på afrapportering og centralt 
fastsatte temaer og indikatorer.
Peter Dahler-Larsen, Professor, Institut for Statskundskab

15.50  Afslutning
Peter Pannula Toft, Børn og skolechef i KL
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STANDHOLDERE

VIKARDÆKNING UGEPLANSKEMALÆGNING

Stand 1. Docendo
Let og intuitiv løsning til fleksibel/automa-
tisk skemalægning, ugeplaner, fagfordeling, 
opgaveoversigter, vikardækning, tilsyn, SFO 
mm. Docendo er til jer, der vil have mere ud 
af skemaet, når der skal planlægges projekt-
forløb, temadage og byttes timer. Docendo 
er for ledelse, teams og undervisere.

Stand 2. Skolestyrken
Skolestyrken tilbyder hjælp til at styrke alt 
det gode, I allerede gør for eleverne og fæl-
lesskabet i hverdagen. Det handler om at 
gøre trivsel til en del af skolens kerneopga-
ve med helt konkrete redskaber. Skolestyr-
ken er et samarbejde mellem Mary Fonden, 
Børns Vilkår og Red Barnet.

Stand 3. LearnLet.com
Online kompetenceudvikling og virtuel 
reality træning for lærere, pædagoger og 
skoleledere.

Stand 4. Hogrefe Psykologisk Forlag
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og 
udgiver psykologiske og pædagogiske test 
samt træningsmaterialer i tæt samarbejde 
med og til psykologer og beslægtede fag-
grupper såsom lærere, logopæder, læger, 
HR-konsulenter m.fl. Forlaget er det føre-
nde i Danmark inden for dette område.

Stand 5. Bloomsights trivselsmålinger
Bloomsights er et nyt dansk forskningsba-
seret trivselsværktøj, der laver en profil over 
elever og klassers trivsel – i et intuitivt og 
enkelt layout – så skoleledere, akt og lærere 
på få minutter altid har et aktuelt billede af 
trivselsudviklingen hos den enkelte elev, 
klasse eller hele skolen.

Stand 6. Aski Raski
Aski Raski er et digitalt læsetræningspro-
gram, som giver elever øvelse i at læse og 
skrive lyde, stavelser, ord og sætninger. Pro-
grammets afdækningsdel og mulighed for 
tildeling af individuelle stier sikrer, at lære-
ren kan give eleverne tilpassede opgaver og 
løbende evaluere deres læsefærdigheder.



5Konference
Folkeskolekonference 2022

Stand 7. SKI
Hvordan indkøber I Digitale læremidler på 
en indkøbsaftale der opfylder behovet i din 
organisation  – og på et marked i konstant 
forandring? På SKI-aftale 02.40 Digitale 
læremidler er svaret et dynamisk indkøbs-
system.

Stand 8. Hjernen&Hjertet
Med Hjernen&Hjertet kan I understøtte et 
målrettet arbejde med kvalitetsudvikling 
på dagtilbud- og skoleområdet. H&H under-
støtter flere dele af det nye evaluerings- og 
bedømmelsessystem herunder medde-
lelsesbogen, risikotesten for ordblindhed, 
screening for høj begavelse og skoleudvik-
lingssamtaler.

Stand 9. Facilitate
Facilitate udvikler spillende ledelses- og 
dialogværktøjer til at holde bedre møder 
og medarbejdersamtaler. Kom forbi vores 
stand og se de to værktøjer: ‘Optimér de 
faste møder’ – til at evaluere og optimere 
alle former for faste møder i fx ledergrup-
per og team samt ‘Medarbejdersamtale om 
arbejdsglæde’.

Stand A. Skånsom magtanvendelse
Forebyg utryghed ved faglig viden og kun-
nen. Magt & Omsorg underviser lærere og 
pædagoger i faglig tilgang til Skånsom mag-
tanvendelse – forståelse af lovgrundlag, 
fysiske teknikker, skriftlighed og praktisk 
konflikthåndtering gennem mere selv-
værdsarbejde.

Stand B. EasyIQ
EasyIQ leverer løsninger til 61 kommuner i 
dag. Kom forbi til en snak om meddelelses-
bogen fra EasyIQ, eller andre af vores sko-
leprodukter. Meddelelsesbogen kan købes 
som selvstændig løsning og kan integreres i 
AULA, Teams og Google Workspace.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
Den 22. september 2022 fra kl. 9.00 til kl. 16
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tilmelding
Tilmelding efter først-til-mølle og senest 8. september 2022. Tilmeldin-
gen er bindende, men du er velkommen til at overlade pladsen til en 
kollega, hvis du er forhindret. 

Pris 
Kr. 1.995,-  

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om tilmelding og stande mv. kan rettes til Janni 
Clausen på jaec@komponent.dk. Øvrige spørgsmål kan rettes til Hanne 
Bertelsen på hbe@kl.dk. 

Hold dig opdateret
www.kl.dk/folkeskolekonference

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk
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