Kompetenceudviklingsplan for
Silkeborg Kommune
…midt i processen

Projekter forankret i Ledelsessupportsektionen
Tidsplan

Formulering af
Ledelsesgrundlag

Lærings-og
udviklingsmål

Pædagogiske
udviklingsprojekter
(PUP)

November 2013

December 2013

Igangsat på baggrund af BUU beslutning fra
dec.2013
”Stafetten”

Anbefaling fra
undersøgelses gr.

Anbefaling fra
undersøgelsegr

Januar
2014

Marts
2014

Bygger bl.a. På
undersøgelse fra
Alexandra//VIA
Forskning og
evidens

Designes via
Workshops

Juli 2014

Kompetenceløft for skoleledelser designes og tilrettelægges på
baggrund af ledelsesgrundlag og UVMs anbefalinger af Projektgruppe
2

Tovholder: MSK

Tovholder: MSK

Projektbeskrivelse
Tovholder: PKJ

Undervisningskompetencer

Juni 2014

Maj 2014

Facilliteret af LEAD

BUU beslutning Nov. 2013: Skoleafdelingen
igangsætter en projektorganisation der har til formål
at frembringe konkrete lærings- og udviklingsmål for
det samlede skolevæsen med virkning fra Aug.2014. .

BUU beslutning

April 2014

August 2014

....

Kompetenceløft iværksættes
Tovholder: MSK

Lærings- og udviklingsmål udvikles af projektgruppe 1.
Vedtages endeligt af styregruppen for ”Lærer- og
ledelsesarbejde i forandring”

Kompetenceløft for medarbejdere
designes og tilrettelægges af

Tovholder MSK.

Tovholder: NT

Kompetenceløft iværksættes
Tovholder: NT

Projektgruppe 1

Kompetenceløft for
medarbejdere og ledelse –
aktionsbaseret

Udviklingsområder; Åbne skole, tværfagligt samarbejde, bedre udskoling etc

Tovholder: NT
Projektledelse: pædagogisk sek.

kompetence
afklaringssamtaler
Tovholder: NT

Uddannelsesplan og forløb
Tovholder: NT

Certificering
Tovholder: NT

Kompeten
cer
(reform)
Inklusion

MindSet

Indsatser
Tovholdet: Nap

Kompetenceløft af faglig ledere:
vejledere, rejsehold etc.
Tovholder: Nap

Kvalitetsrapport

Udviklingsprojekt
Igangsættes. Bygger
på bl.a. ”lærings- og
udviklingsmål”

Undervisningskompetencer
Undervisningsministeriet om kompetenceløftet af det pædagogiske personale:
”Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af
lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag)
fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en
tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Målsætningen indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på
kommuneniveau.
Efteruddannelsesindsatsen skal organiseres både som
efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter, og
som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne.”

Undervisningskompetencer
Det der tegner sig:
• Der er størst behov for opkvalificering af
undervisningskompetencer i dansk, matematik og engelsk.
• I foråret afholdes kompetenceafklaringssamtaler, med henblik på
så vidt muligt at skræddersy forløb, der er målrettet
kompetenceudviklingsbehovet hos den enkelte, og giver den
nødvendige certificering.
• Designet af uddannelsen bygger på undervisning i vekselvirkning
mellem teori og praksis tæt på egen organisation. Dette
organiseres som ugentlige kursusdage henover et forløb, hvis
længde afhænger af graden af kompetenceudviklingsbehov og
certificering.

Kompetenceløftet tænkes med
følgende studieaktivitet:

Certificering af undervisningskompetencer:
Skal sikre at kompetencevurderingen er overførbar mellem skoler og kommuner
(tværkommunal arbejdsgruppe)
Der skal gennemføres kompetenceafklaringssamtaler.
Dette varetages af VIA.
Der kan kun opnås formel, certificeret kompetence gennem prøven i
undervisningsfaget. Der kan ikke gives merit, men der kan indstilles direkte til prøve,
hvis kompetenceafklaringssamtalen viser dette.
Det er forventeligt at nogle lærere vil skulle erhverve 2 (3) moduler i dansk og
matematik for at kunne opnå undervisningskompetencen og for at kunne gå til prøve
i faget.

De nævnte fag forventes udbudt hvert år.

Hvordan bliver skolerne inddraget?
Der afholdes et møde i maj 2014 med henblik på:
Orientering om designet af kompetenceløftet for undervisningskompetencer,
med mulighed for at stille spørgsmål og komme med opmærksomhedspunkter.
Besøg hos skoleledelser om deres lokale behov/ønsker for kompetenceudvikling.
I projektgruppe 1 arbejdes med lærings- og udviklingsmål for skolevæsenet, i
forlængelse heraf prioriteres indsatser for et kompetenceløft, som derefter
designes og tilrettelægges.

Løbende orientering i nyhedsbrev, på bloggen og når vi ses.
Den 9. april 2014/Ledelsessupport

