
LKT – forløb i Esbjerg Kommune 2018-19 
Målgruppen: lærere og pædagoger som har en speciel funktion, er ressourcepersoner på området  

Undervisningsdag: mandag  

Undervisningssted: Campus Esbjerg, Stengårdvej 144. 

Opstartsmøde forud for kursusstart: mandag den 27. august kl. 14.00 – 16.00 

Undervisningen er placeret på følgende måde: 

 

 

 

 

 

Mandag d. 24. september kl. 08:30 – 14:30 

”Normer – habitus og hvordan normalitetsbegrebet hele tiden afgør, hvordan vi vælger at agere” 

• En gennemgang af normalitetsbegreber i en dansk folkeskolekontekst 
• Med afsæt i en case fra praksis udfoldes en række tilgange til den normalitetskultur, som er afgørende for, hvornår en skole 

reagerer på særlige udfordringer 
• En kortlægning og en bevidsthed om, hvad særlige udfordringer er både for den enkelte og helt formelt 

Opgave: 

Sæt fokus på en eller flere elever, som I vælger at observere på i et stykke tid. Kriteriet for hvilke(n) elev(er) er, at omdrejningspunktet 
skal være ”særlige udfordringer”. Lav på et efterfølgende møde et benspænd for jer selv, og overvej, om skolens hverdag opsætter 
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unødvendige barrierer for den/de elever, I har fokus på. Kan disse barrierer fjernes/reduceres? Overvejelserne nedskrives og sendes 
digitalt til undertegnede, som kommenterer. 

Mandag d. 22. oktober kl. 08:30 – 14:30 

”Respektfuld kommunikation på en skole mellem kolleger” 

• De nære samarbejdsrelationer 
• Kommunikation 
• At vejlede kolleger og selv tage imod vejledning – et spørgsmål om professionelle tilgange 
• Tilkoblet kommunikativ orden – hvem tager initiativet? 

Opgave: 

Producér en kort case (ca. 20 linjer), som beskriver en udfordrende samarbejdsrelation fra jeres virkelighed. Lav en analyse af, hvilke 
kommunikationsformer der er i spil og giv forslag til, hvordan kommunikationen mellem dig/jer og kolleger kan blive mere professionel. 
Send case og overvejelser til undertegnede, som kommenterer. 

Mandag d. 10. december kl. 08:30 – 14:30 

”Når narrativer om elever bliver en barriere for deltagelse” 

• Det fraværende men implicitte 
• Hvordan vælger vi at tale til og med elever? 
• Hvordan taler vi om elever og deres forældre 
• Hvordan taler eleverne om hinanden – et spørgsmål om dannelse af en bevidst skolekultur 

Opgave: 

Beskriv hvilke dele af den narrative kultur, der findes på jeres arbejdsplads, som kan være uhensigtsmæssig ift. samarbejdet om børn 
med særlige udfordringer. Lav en liste over forslag til, hvordan denne kultur kan blive bedre. Send beskrivelsen og refleksionerne til 
undertegnede, som kommenterer. 

Mandag d. 18. februar kl. 08:30 – 14:30 



”Relationsskabelse – pædagogikkens ilt” 

• At bruge tid på relationen til elever 
• At bruge tid på relationen til kolleger 
• Kan man øve sig i at skabe en relation? 
• Casearbejde som et øverum 

 

Opgave:  

Tag afsæt i dagens tema og find en elev, som du ”øver dig på” i nogle uger. Målet er at skabe en bedre relation til denne elev. Processen 
beskrives, og der reflekteres over eventuelle tegn på udvikling i enten positiv eller negativ retning ift. relationen. I denne opgave skal du 
også vurdere, om dit individuelle relationsarbejde får effekter på andre dele af elevens skolehverdag. Send beskrivelse og overvejelser til 
undertegnede, som efterfølgende kommenterer. 

 

Mandag d. 1. april kl. 08:30 – 14:30 

”Det psykomedicinske blik på børn – en kritisk tilgang” 

• En gennemgang af diagnoser og tankesættet bag diagnosticerende tilgange i den pædagogiske verden 
• Et diagnosticerende blik kontra et blik på kontekst 
• Et blik på underretninger og en fælles viden på dette område 

Opgave: 

Undersøg hvor mange børn på jeres skole, der har særlige udfordringer med baggrund i en eller flere diagnoser. Udvælg en eller flere af 
disse elever, og beskriv, hvordan deres diagnose er en barriere for dem i deres skolehverdag. Anlæg et psykomedicinsk blik på eleven og 
konkludér kort, hvilken daglig tilgang til eleven dette blik afstedkommer. Anlæg herefter et kontekstuelt blik på den samme elev og 
konkludér kort hvilken tilgang til eleven dette blik afstedkommer. Aflever den samlede beskrivelse til undertegnede, som efterfølgende 
kommenterer. 

 



 

 


