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BILAG 1  RAMMEPLAN FOR EKSPERIMENTER I VIDA 

Den følgende rammeplan er et arbejdsredskab, der sammen med undervisningen støtter jer i plan-
lægningen af eksperimenter i forbindelse med innovation af en inkluderende pædagogisk praksis. 

Der skal udarbejdes tre eksperimenter à en måneds varighed.
 
De eksperimenter, som I vælger at arbejde med, skal tage udgangspunkt i VIDA’s tre principper:
• Fra fejlfinding til ressourcesyn
• Fra passiv til aktiv læring
• Fra individuel til organisatorisk læring.

Og eksperimenterne skal involvere:
• alle børn i dagtilbuddet
• alle medarbejdere i dagtilbuddet.

FOR VIDA GÆLDER DET, AT EKSPERIMENTERNE SKAL OMHANDLE:

• Børns trivsel (se Guideline s. 78)
• Børns læring (se Guidelines s. 80)
• Inkluderende læringsmiljøer, hvor udsatte børns interesseområder bliver tilgodeset, sat i fokus 

(Guidelines).

FOR VIDA + GÆLDER DET, AT EKSPERIMENTERNE SKAL OMHANDLE:

• Forældresamarbejde om børns trivsel
• Forældresamarbejde om børns læring 
• Inkluderende forældresamarbejde, hvor involvering og styrkelse af forældrekompetencer er sat i 

fokus (se s. 83).

Hvert eksperiment bygges op over:

1. problemstilling
2. mål
3. overvejelser over organisatorisk læring
4. beslutning om omfang, et samlet aktivitetsforløb – bestående af delaktiviteter af en måneds  

omfang
5. metoder og processer i eksperimentet – omfang og indhold
6. indhold og opgavefordeling
7. evaluering af proces og udbytte
8. dokumentation
9. konklusion i relation til målsætningen 
10. konsekvenser for næste eksperiment.

BILAG 1
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I alt tre eksperimenter planlægges (PÅ UDDANNELSEN), gennemføres (I PRAKSIS) og evalueres (I PRAKSIS/
DRØFTES PÅ UDDANNELSEN) – de kan ses som sammenhængende, frem imod stadigt større progression. De 
OMSÆTTES i en slags intern værktøjskasse som guideline til at arbejde målrettet og systematisk med forny-
else ud fra VIDA-guidelines (se også bilag 1, 2 og 3 i VIDA modelrapport 1). 

1. undervisnings-
gang

VIDA

Problemstillinger

Beskriv jeres problemstilling på baggrund af jeres analyser via IT-værktøjet om 
1) børns trivsel (sociale handlekompetencer), 2) læring (læringshandlekompe-
tencer) og 3) resultaterne vedrørende forskelle i børnegruppen (kompetence-
profiler) og/eller evt. gab mellem børns og pædagogers kompetencemønstre 
– forudsætninger for at arbejde med inkluderende pædagogik.

Mål

Opstil en målsætning på baggrund af analyser fra VIDA-refleksionsværktøj og 
den problemstilling, der er trukket frem, fx ud fra et ønske om at arbejde meget 
mere med børns læringsidentitet i institutionen i et innovativt perspektiv.

Målsætningen skal udformes, så den rummer muligheder for evaluering af om 
mål – fx ved at være operationelle, resultatorienterede, realistiske og acceptable 
for medarbejderne.

VIDA +

På hvilken måde vil I inddrage forældrene i udarbejdelsen af målformuleringer, 
handlestrategier og systematiske planer ?

NB: Til den 3.undervisningsgang skal I hjemme have drøftet problemstillinger 
og mål (overvejelserne indføres nedenfor efter egne noter).

Egne noter

NB: Husk at læg-
ge jeres overvejel-
ser til jeres Share-
Point-gruppe 

BILAG 1
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Endelig problem-
stillinger og mål-
sætninger
(udfyldes efter 
drøftelserne 
hjemme)

2. undervisnings-
gang

ORGANISATORISK LÆRING

VIDA

Hvilke organisationskulturelle forudsætninger for læring og innovation kan I 
identificere i jeres organisation? 

Hvordan forestiller I jer, medarbejderne gennem kommunikation og refleksion 
kan udvikle kompetencer, der understøtte læring fra det individuelle til det kol-
lektive niveau?

VIDA +

Hvordan har I tænkt forældreperspektiverne ind i forhold til den organisatori-
ske læring?

Egne noter

NB: Husk at læg-
ge jeres overvejel-
ser til jeres Share-
Point-gruppe

3. undervisnings-
gang

EVALUERING OG DOKUMENTATION

VIDA

Undersøg om de opstillede mål kan indfries, og at de peger frem mod VIDA-pro-
jektets mål (Statusrapport 2, side 13: at fremme socialt udsatte børns læring, 
trivsel og udvikling gennem en inkluderende pædagogik) – fx ved at være ope-
rationelle, resultatorienterede, realistiske og acceptable for medarbejderne. 
I hvilken udstrækning indfanger jeres dokumentationsværktøjer og evalu-
eringsredskaber, der er udviklet til VIDA, den innovative, eksperimenterende 
pædagogisk praksis (VIDA-principperne)

Dokumentation kan fx være iagttagelser, narrativer, fotos, film osv.

VIDA +

Hvordan har I i jeres eksperiment tænkt at inddrage forældrene i kvalitetssik-
ringen af den pædagogiske praksis. 

BILAG 1
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Egne noter

NB: Husk at læg-
ge jeres overvejel-
ser til jeres Share-
Point-gruppe

4. undervisnings-
gang

METODER OG PROCESSER I EKSPERIMENTERNE

De enkelte eksperimenter strækker sig over minimum en måned. Der udarbej-
des milepæle for fx uge 1, 2, 3 og 4, således at selve målsætningen nås. I plan-
lægningen angives, hvordan konkrete aktiviteter bidrager til det, som dagtil-
buddet ønsker at arbejde med i eksperimentperioden.

VIDA

På hvilke måde vil I i jeres eksperiment derfor tage højde for styringsfaktorer, 
metoder og processer samt evalueringstiltag, som de er beskrevet i VIDA. 

Det kunne dreje sig om: 

• konkret pædagogisk indhold, aktiviteter der understøtter,
• opbygning af nye former for praksisser, konkret udformning af læringsmil-

jøer også med fokus på de fysiske rammer/ rum/inspirerende læringsud-
viklende miljøer for børn (+ forældre),

• rollefordeling, aktivitetsansvar, 
• ansvar for evaluering, dokumentation, 
• kalender om møder løbende gennem hele eksperimentforløbet, 
• formidling til forældre, øvrig formidling (SharePoint, evt. institutionens 

hjemmeside),
• lederens ansvar mht. mødeledelse og facilitering af processer, tydeliggøres. 
 
VIDA +

Hvordan har I i jeres eksperiment tænkt at inddrage forældrene i eksperimen-
ternes metoder og processer?

NB: Til den 5. undervisningsgang skal I hjemme have drøftet metoder og pro-
cesser (overvejelserne indføres nedenfor efter egne noter).

Egne noter

NB: Husk at læg-
ge jeres overvejel-
ser til jeres Share-
Point-gruppe

BILAG 1
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Endelig metoder 
og processer 
(udfyldes efter 
drøftelserne 
hjemme)

5. undervisnings-
gang

PROJEKTETS MØDE MED ORGANISATIONENS LÆRINGSKULTUR

VIDA

Overvej i hvilket omfang jeres eksperimenter på baggrund af viden om inklu-
sion af udsatte børn skaber læring i jeres institution.

Undersøg, om mulighederne er til stede for en fortsat innovativ praksis i jeres 
institution, når det gælder udsatte børn, det vil sige, hvordan peger resultaterne 
frem imod perspektiver for fremadrettet at fortsætte med fornyelsen i den  
pædagogiske praksis i dagtilbuddet – enten i det næste eksperiment eller i ræk-
ken af eksperimenter.

• Hvordan får I skabt en personalegruppe, der har fælles børne- og lærings-
syn og fælles pædagogisk mål?

• Fælles værdier og strategier
• Fælles implementering af eksperimenterne og fællesskab i personalegrup-

pen omkring selve interventionerne i den pædagogiske praksis. 

VIDA +

Hvordan mener I, at I i jeres eksperiment har inddraget forældrene, når det  
gælder organisationens læringskultur?

Egne noter

NB: Husk at læg-
ge jeres overvejel-
ser til jeres Share-
Point-gruppe

6. undervisnings-
gang

ERFARINGER MED FOKUS PÅ BØRN FRA HPA TIL VIDA

VIDA

På hvilken måde mener I, at erfaringerne og resultaterne fra HPA indgår i jeres 
tre udviklingsprojekter, og hvilken betydning får dette for en evt. justering af 
jeres udviklingsprojekter?

Hvordan har I taget højde for VIDA refleksionsværktøjets rapport 1-2 (edder-
koppespindene) samt statusrapport 1, bilag 5’s anbefalinger?

VIDA + 

På hvilken måde kvalificerer viden og erfaringer fra HPA-projektet forældreind-
dragelse med fokus på at optimere indsatserne over for børn i udsatte positio-
ner?

BILAG 1
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Egne noter

NB: Husk at læg-
ge jeres overvejel-
ser til jeres Share-
Point-gruppe

BILAG 1
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BILAG 2  UNDERVISNINGSPLAN FOR FASE 1

OVERSIGT OVER UDDANNELSESGANGE

VIDA-uddannelsesfase 2 VIDA

VIDA-Basis- og VIDA-Basis +-uddannelsesprogrammet er tilrettelagt, så deltagerne bliver i stand til 
på et vidensbaseret grundlag at igangsætte og arbejde med nye former for lokale pædagogiske ud-
viklingsprocessser, der sigter imod at forandre praksisser vedrørende socialt udsatte børn og social 
udsathed i dagtilbuddet. Der lægges op til, at deltagerne arbejder aktivt med teoretiske begreber 
og viden og omsætter disse i den samlede institution ved at implementere de tre elementer viden, 
refleksion og handlingsstrategier i praksis. Idéen er, at de ”forstyrrelser”, som deltagelse i uddannel-
sesprogrammet indebærer for dagtilbuddets leder og den pædagogiske medarbejder, der er med på 
uddannelsen, føres med ind i den institutionelle hverdag, og gennem igangsatte refleksioner, sættes 
institutionerne som et fællesskab i gang med at udvikle nye idéer, opsætte mål for systematiske for-
andringer og dermed udføre tre eksperimenter i den pædagogiske praksis, som efterfølgende evalu-
eres og dermed bliver til interventionsformer i VIDA-Basis og VIDA-Basis +. 

VIDA-Basis-uddannelsesprogram forår 2012 lægger op til:

• At deltagerne tilegner sig viden om at udvikle handlingsstrategier og lærer at udvikle systemati-
ske planer for afprøvning af eksperimenter (fortsættelse af arbejdet med VIDA-mappens del III) 
og at anvende et redskab til identifikation af børnegruppen (ved hjælp af VIDA-refleksionsværk-
tøjet evt., suppleret med projektet Faglige Kvalitetsoplysninger (Finansministeriet m.fl. 2010) som 
del af strategien

• At deltagerne udvikler innovative kompetencer, dvs. bliver i stand til at omsætte handlingsstra-
tegier og de systematiske planer i eksperimenter (tre eksperimenter med fokus på udvikling af 
børns sociale og kognitive kompetencer samt det inkluderende læringsmiljø og med udgangs-
punkt i VIDA-principperne: ressourcer, aktiv læring og organisatorisk læring) og analysere, hvad 
der virker ude i praksis gennem evaluering af egne fornyelsesprocesser.

Undervisningen er tilrettelagt med syv undervisningsgange, der indeholder udvalgt litteratur fra 
VIDA-Kkvalifikationsmappen, VIDA-statusrapport 1 og 2 samt egne rapporter fra arbejdet med VIDA-
refleksionsværktøjet. I forhold til udviklingen af eksperimenter tages der udgangspunkt i statusrap-
port 1, bilag 5, der indeholder guidelines for implementeringen af VIDA-programmer.

VIDA-Basis +-uddannelsesprogrammet forår 2012 tager udgangspunkt i samme litteratur og under-
visning som VIDA-Basis-programmet, men VIDA-Basis + udvider dette med et særligt fokus på for-
ældreinddragelse. Litteraturen udvides med et tillæg til kvalifikationsmappen: Vidensbaseret indsats 
over for socialt udsatte børn i dagtilbud med forældreinddragelse. 
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1. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Rammesætning for VIDA-uddannelsesfase 2 og målformulering

Formål
Målet er 

• at deltagerne tilegner sig viden omkring rammesætningen for 2. fase i VIDA-uddannelsesforlø-
bet, styring af projektforløbet, definitionen på eksperimenter i VIDA-projektet

• at deltagerne opnår færdigheder til at udvikle handlestrategier, systematiske planer for afprøv-
ning af de tre eksperimenter og udfærdige målformuleringer

• at deltagerne udvikler kompetencer til at forholde sig refleksivt i forhold til anvendelsen af resul-
taterne i rapporten fra VIDA-refleksionsværktøjet. 

VIDA + 

Formålet er yderligere, at forældreinddragelse medtænkes i udarbejdelsen af handlestrategier, syste-
matiske planer og målformuleringer.

Indhold

• Introduktion til rammesætningen for projektforløbet
• Definition af et eksperiment
• VIDA-styringssløjfen i udviklingsarbejdet 
• Analyse og definition af de konkrete modsætninger i VIDA-refleksionsværktøjsrapporten
• Introduktion til netværksplatform og netværksgrupper på SharePoint
• Udformning af målformuleringer på baggrund af analyse af rapporter og dertilhørende  

refleksionsspørgsmål.

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte.

• anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-mappens kap. 20
VIDA-statusrapport 1, Guidelines bilag 5.

VIDA + ekstra
Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse.
Alle institutioner medbringer deres rapporter fra arbejdet med VIDA-refleksionsværktøjet.

BILAG 2



12

2. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Organisatorisk læring.

Formål

Målet er
• at deltagerne tilegner sig viden om de organisationskulturelle forudsætninger for læring og inno-

vation i organisationer gennem ejerskab
• at deltagerne opnår færdighed i at beskrive og analysere organisatorisk læring
• at deltagerne udvikler kompetencer til gennem facilitering at understøtte læring fra det  

individuelle til det kollektive niveau gennem kommunikation og refleksion

VIDA + 

Formålet er yderligere i VIDA +, at forældreperspektiverne medtænkes som en del af den organisatori-
ske læring.

Indhold

• VIDA’s tre principper; fra fejlfindings- til ressourcesyn, et aktivt læringsperspektiv, organisatorisk 
læring og innovation

• De tre grundlæggende bestemmelser og definitioner af organisatorisk læring
• Organisatoriske kulturforståelser
• Læringskapacitet fra organisatorisk læring til innovation
• De fire faktorer for organisatorisk læring og innovation – fra viden til hvordan
• Ledelse – management eller leadership?

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte

• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-mappen, kap. 3, 17, 18.
Statusrapport 2, Guidelines bilag 5.

VIDA + ekstra
Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse, kap. 4 og 5.
Statusrapport 1, Guidelines bilag 5.

BILAG 2
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3. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Evaluering og dokumentation

Formål

Målet er 
• at deltagerne får indsigt i og forståelse for evaluering og dokumentation som fænomen, samt 
• at deltagerne kan analysere og vurdere deres praksiseksperimenter ved hjælp af dokumentati-

onsværktøjer og evalueringsredskabet, der er udviklet til VIDA samt 
• at kunne udvikle, dokumentere og vedligeholde en ny innovativ, eksperimenterende pædagogisk 

praksis (VIDA-principperne).

VIDA + 

Målet er som ovenfor beskrevet, men med særlig fokus på forældreinddragelse i kvalitetsudvikling af 
pædagogisk praksis.

Indhold VIDA

• Kort præsentation af dokumentations- og evalueringslandskabets mangfoldighed:
• Dokumentationsformer der støtter innovationsproces og kompetenceudvikling
• Evalueringstyper og -modeller
• Hvad er kvalitet i pædagogisk arbejde? Kvalitetsstandarder?
• Deltagernes egne erfaringer med dokumentationsformer, evalueringstyper og -modeller
• Konkret lokal viden og erfaringer inddrages i undervisningen
• VIDA’s evalueringsredskabet – muligheder og barrierer?
• 1 - 2 - 3 eksperimenterne: Evaluering af lokale udviklingsprojekter? 

VIDA-styringssløjfen og VIDA-evalueringsskitsen inddrages aktivt i arbejdet

VIDA +

Som ovenfor og desuden med et særligt fokus på brugerinddragelse i evaluering og kvalitetsudvik-
ling.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-mappen, kap. 21 se særligt s. 217.

VIDA + 

Det samme.

For begge hold – supplerende litteratur:

Dahler-Larsen, P., og Krogstrup, H. K. (2004). Nye veje i Evaluering. Systime Academic.
Krogstrup, H. K. (2005). Evalueringsmodeller. Systime Academic. 

BILAG 2
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4. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Metoder og processer i udviklingsarbejdet.

Formål
Målet er
• at deltagerne tilegner sig viden om, hvilken betydning styringsfaktorer, metoder og processer har 

for et VIDA-projektforløb
• at deltagerne opnår færdigheder i at beskrive og udarbejde et VIDA-projektforløb med udgangs-

punkt i målsætningerne fra 1. undervisningsgang.
• at deltagerne udvikler kompetencer til at styre, udvikle og evaluere et VIDA-projektforløb.

VIDA+ 

Formålet er yderligere i VIDA+ at deltagerne opnår færdigheder og kompetencer til at inddrage foræl-
drene i udviklingsarbejdets processer og metoder.

Indhold

VIDA

• Styringssløjfen og styringsfaktorer
• Udviklingsforløbets faser
• Projektadministration/ledelse
• Metoder og processer.
 
VIDA + 

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte

• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-mappen, kap. 20.
VIDA-statusrapport 1, bilag 5 Guidelines.

VIDA + ekstra
Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse, kap. 4 og 5.

BILAG 2
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5. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Projektets møde med organisationens læringskultur

Formål
Målet er 
• at deltagerne tilegner sig viden om forskellige læringskulturer og deres betydning for transfer-

processer, hvor viden implementeres i praksis til pædagogiske, vidensbaserede handlinger
• at deltagerne opnår færdighed i at arbejde med organisationens læringskultur, så projektet får 

størst mulig grobund 
• at deltagerne udvikler kompetencer til at kunne reflektere over hæmmende og fremmende fakto-

rer for implementeringen af udviklingsarbejdet med de tre eksperimenter.

VIDA + 

Formålet er endvidere for VIDA +, at deltagerne opnår færdigheder i og kompetencer til at arbejde 
med organisationens læringskultur i forhold til forældreinddragelse. 

Indhold

• Vidensfeltet omkring omsætning og implementering af den tilegnede viden til vidensbaserede 
handlinger i det praktiske arbejde med børn i udsatte positioner

• VIDA-projektets vidensfelter i en implementeringsoptik; det individorienterede, det institutions-
orienterede, det socialpolitisk orienterede, den institutionelle praksisviden

• Læringsprocesser gennem transfer, herunder den lærendes karakteristika, undervisningssituatio-
nen, arbejdspladskulturen

• De tre komponenter: 1. ejerskab, 2. refleksion og videndeling samt 3. implementeringsprocessens 
tidsmæssige og processuelle perspektiver

• Tavs viden og refleksiv viden.

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte.

• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-mappen, kap. 19.
Bilag 5 i statusrapport 1.

VIDA +

Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse, kap. 4 og 5.

BILAG 2
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6. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Erfaringer med fokus på børn fra HPA til VIDA 

Formål
At deltagerne videreudvikler deres projektplaner (de tre eksperimenter) med udgangspunkt i erfarin-
gerne og resultaterne fra HPA på børneniveau, ligeledes at resultaterne fra VIDA-refleksionsværktø-
jets rapport 1-2 (edderkoppespindene) inddrages samt statusrapport 1, bilag 5’s anbefalinger.

Målet er, at de studerende tilegner sig viden om resultaterne fra HPA på børneniveau samt færdig-
heder i at anvende refleksionsværktøjets rapport 1 og 2 og statusrapport 1, bilag 5’s anbefalinger, 
således at de enkelte deltagere udvikler kompetence til at videreudvikle/kvalificere deres kommende 
udviklingsarbejde (deres projekter). 

VIDA + 

Formålet er yderligere at sætte fokus på, hvorledes viden og erfaringer fra HPA-projektet kan kvalifi-
cere forældreinddragelse med fokus på at optimere indsatserne over for børn i udsatte positioner. 

Indhold

• Introduktion til HPA, erfaringer og resultater fra dette forskningsprojekt. 
• Det vil være med fokus på de interventioner, som viste sig i praksis at have bedst virkning for 

udsatte børn, dernæst vil der blive fokuseret på, hvordan dette kan tænkes ind i de enkelte delta-
geres kommende udviklingsarbejde sammenholdt med den enkelte institutions refleksionsværk-
tøjsrapporter 1 og 2 i forhold til netop at få øje på den særligt udsatte gruppe. 

• Hvad kan lykkes, og hvor skal vi være særligt opmærksomme, til dette vil statusrapport 1, bilag 5 
også kunne inddrages.

• Der vil desuden blive arbejdet konkret med de forskellige institutioners projektplaner i forhold til 
beskrivelse, dokumentation og evaluering.

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik
• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-mappen, kap. 22-25.
Deltagerne skal medbringe rapporter fra arbejdet med VIDA-refleksionsværktøjet.

VIDA + 

Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse.

BILAG 2
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7. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Fra uddannelse til praksis

Formål 
At de enkelte institutioner videndeler deres projektplaner/eksperimenter og giver feedback til hinan-
den med henblik på at kvalificere det kommende udviklingsarbejde.

Indhold

• Hver institution holder et oplæg omkring deres projekt, hvor medarbejderen fremlægger projek-
tets tre konkrete eksperimenter, og lederen fremlægger projektplanen med fokus på ledelse, sty-
ring og dokumentation (Styrings- og evalueringssløjfen)

• Undervisningen vil blive faciliteret og tilrettelagt gennem cafemodel og høringspanel med oplæg 
og feedback fra de andre deltagere.

Forberedelse til undervisningen:

Hver institution forbereder de to oplæg.

Vi glæder os til at samarbejde med jer igen.

Venlige hilsner
Karen Stougaard, Mette Kristensen Rasmussen, Margit Margrethe Nielsen, Jon Boje Jensen, Ove Stei-
ner Rasmussen og Kristina Kristoffersen.

BILAG 2



18

BILAG 3  UNDERVISNINGSPLAN FOR FASE 2

VIDA-uddannelsesfase 2 VIDA
Oversigt over uddannelsesgange inkl. didaktiske overvejelser

VIDA-Basis- og VIDA-Basis +-uddannelsesprogrammet er tilrettelagt, så deltagerne bliver i stand til 
på et vidensbaseret grundlag at igangsætte og arbejde med nye former for lokale pædagogiske udvik-
lingsprocesser, der sigter imod at forandre praksisser vedrørende socialt udsatte børn og social udsat-
hed i dagtilbuddet. Der lægges op til, at deltagerne arbejder aktivt med teoretiske begreber og viden 
og omsætter disse i den samlede institution ved at implementere de tre elementer viden, refleksion 
og handlingsstrategier i praksis. Idéen er, at de ”forstyrrelser”, som deltagelse i uddannelsesprogram-
met indebærer for dagtilbuddets leder og den pædagogiske medarbejder, der er med på uddannelsen, 
føres med ind i den institutionelle hverdag, og gennem igangsatte refleksioner sættes institutionerne 
som et fællesskab i gang med at udvikle nye idéer, opstille mål for systematiske forandringer og der-
med udføre tre eksperimenter i den pædagogiske praksis, som efterfølgende evalueres og dermed 
bliver til interventionsformer i VIDA-Basis og VIDA-Basis +. 

VIDA-Basis-uddannelsesprogram forår 2012 lægger op til:

• At deltagerne tilegner sig viden om at udvikle handlingsstrategier og lærer at udvikle systema-
tiske planer for afprøvning af eksperimenter (fortsættelse af arbejdet med VIDA-Kvalifikations-
mappens del III) og at anvende et redskab til identifikation af børnegruppen (ved hjælp af VIDA-
refleksionsværktøjet evt., suppleret med projektet Faglige Kvalitetsoplysninger (Finansministe-
riet 2010) som del af strategien.

• At deltagerne udvikler innovative kompetencer, dvs. bliver i stand til at omsætte handlingsstra-
tegier og de systematiske planer i eksperimenter (tre eksperimenter med fokus på udvikling af 
børns sociale og kognitive kompetencer samt det inkluderende læringsmiljø og med udgangs-
punkt i VIDA-principperne: ressourcer, aktiv læring og organisatorisk læring) og analysere, hvad 
der virker ude i praksis gennem evaluering af egne fornyelsesprocesser

Undervisningen er tilrettelagt med syv undervisningsgange, der indeholder udvalgt litteratur fra 
VIDA-Kvalifikationsmappen, VIDA-statusrapport 1 og 2 samt egne rapporter fra arbejdet med VIDA-
refleksionsværktøjet. I forhold til udviklingen af eksperimenter tages der særligt udgangspunkt i sta-
tusrapport 1, bilag 5, der indeholder guidelines for implementeringen af VIDA-programmer.

VIDA-Basis +-uddannelsesprogrammet forår 2012 tager udgangspunkt i samme litteratur og under-
visning som VIDA-Basis-programmet, men VIDA + udvider dette med et særligt fokus på forældreind-
dragelse. Litteraturen udvides med et tillæg til kvalifikationsmappen: Vidensbaseret indsats over for 
socialt udsatte børn i dagtilbud med forældreinddragelse. 
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1. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Rammesætning for VIDA-uddannelsesfase 2 og målformulering

Formål

Målet er 
• at deltagerne tilegner sig viden omkring rammesætningen for 2. fase i VIDA-uddannelsesforlø-

bet, styring af projektforløbet, definitionen på eksperimenter i VIDA-projektet
• at deltagerne opnår færdigheder til at udvikle handlestrategier, systematiske planer for afprøv-

ning af de tre eksperimenter og udfærdige målformuleringer
• at deltagerne udvikler kompetencer til at forholde sig refleksivt i forhold til anvendelsen af resul-

taterne i rapporten fra VIDA-refleksionsværktøjet.

VIDA + 

Formålet er yderligere, at forældreinddragelse medtænkes i udarbejdelsen af handlestrategier, syste-
matiske planer og målformuleringer.

Indhold

• Introduktion til rammesætningen for projektforløbet
• Definition af et eksperiment
• VIDA-styringssløjfen i udviklingsarbejdet 
• Analyse og definition af de konkrete modsætninger i VIDA-refleksionsværktøjsrapporten
• Introduktion til netværksplatform og netværksgrupper på SharePoint
• Udforme målformuleringer på baggrund af analyse af rapporter og dertilhørende refleksions-

spørgsmål.

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte

• anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-Kvalifikationsmappens kap. 20.
VIDA-statusrapport 1, Guidelines bilag 5.

VIDA+ ekstra
Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse.

Alle institutioner medbringer deres rapporter fra arbejdet med VIDA-refleksionsværktøjet.

Den røde tråd:

• Styrings- og evalueringsværktøj som den røde tråd
• Facilitering af undervisningen
• Procesorienteret
• Praksisrettet – analyse gennem refleksionsværktøj.

Fra refleksionsværktøjet (analyse bilag 5) til målformulering.

BILAG 3
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Hvordan

• Der holdes PowerPoint-oplæg.
• Deltagere udfærdiger målformuleringer på baggrund af de udarbejdede rapporter (VIDA- refleksi-

onsværktøjet)
• Deltagere giver hinanden feedback på forskellige målformuleringer
• Deltagere fremlægger evt. afsluttede eller igangværende eksperimenter knyttet til VIDA
• Deltageres refleksioner over, hvorledes og af hvem målformuleringer besluttes, sættes i spil i ple-

num.

Hvorfor

Viden om rammesætningen for anden fase i VIDA-uddannelsesforløbet
• Viden om målformuleringer 
• Viden om definitionen på eksperimenter i VIDA-projektet
• Viden om styring af eksperimenter
• Færdighed i at udvikle handlingsstrategier 
• Kompetence i udfærdigelse af målformuleringer for eksperimenter.

BILAG 3
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2. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Organisatorisk læring

Formål

Målet er
• at deltagerne tilegner sig viden om de organisationskulturelle forudsætninger for læring og inno-

vation i organisationer gennem ejerskab
• at deltagerne opnår færdighed i at beskrive og analysere organisatorisk læring
• at deltagerne udvikler kompetencer til gennem facilitering at understøtte læring fra det individu-

elle til det kollektive niveau gennem kommunikation og refleksion.

VIDA + 

I VIDA + inddrages forældreperspektiverne som en del af den organisatoriske læring.

Indhold

• VIDA’s tre principper; fra fejlfindings- til ressourcesyn, et aktivt læringsperspektiv, organisatorisk 
læring og innovation

• De tre grundlæggende bestemmelser og definitioner af organisatorisk læring
• Organisatoriske kulturforståelser
• Læringskapacitet fra organisatorisk læring til innovation
• De fire faktorer for organisatorisk læring og innovation – fra viden til hvordan
• Ledelse – management eller leadership?

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte

• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-Kvalifikationsmappen, kap. 3, 17, 18.
Statusrapport 2, Guidelines bilag 5.

VIDA + ekstra
Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse, kap. 4 og 5.
Statusrapport 1, bilag 5 Guidelines.

Den røde tråd: Ejerskab – konkret beskrivelse i hver organisation (eks. spørgeskema)

Hvordan

• Oplæg
• Refleksionsøvelser: Analyser af lærings og innovationspotentialer samt konkrete beskrivelser af 

ejerskabsprocessen i forhold til de tre eksperimenter
• Udformning af en konkret strategi for at undersøge institutionens læring og innovationspoten-

tialer samt medarbejdernes oplevelse af ejerskab i forhold til de 1-3 eksperimenter
• Opsamling.

BILAG 3
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3. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Evaluering og dokumentation

Formål

Målet er 
• at deltagerne får indsigt i og forståelse for evaluering og dokumentation som fænomen, samt 
• at deltagerne kan analysere og vurdere deres praksiseksperimenter ved hjælp af dokumentati-

onsværktøjer og evalueringsredskabet, der er udviklet til VIDA samt 
• at kunne udvikle, dokumentere og vedligeholde en ny, innovativ, eksperimenterende pædagogisk 

praksis (VIDA-principperne).

VIDA + 

Målet er som ovenfor beskrevet, men med særlig fokus på forældreinddragelse i kvalitetsudvikling af 
pædagogisk praksis.

Indhold VIDA

• Kort præsentation af dokumentations- og evalueringslandskabets mangfoldighed:
o Dokumentationsformer der støtter innovationsproces og kompetenceudvikling
o Evalueringstyper og evalueringsmodeller
o Hvad er kvalitet i pædagogisk arbejde? Kvalitetsstandarder?

• Deltagernes egne erfaringer med dokumentationsformer, evalueringstyper og evaluerings-
 modeller
• Konkret lokal viden og erfaringer inddrages i undervisningen
• VIDA-evalueringsredskabet – muligheder og barrierer?
• 1 - 2 - 3 eksperimenterne: Evaluering af lokale udviklingsprojekter? 

VIDA-styringssløjfen og VIDA-evalueringsskitsen inddrages aktivt i arbejdet.

VIDA +

Som ovenfor samt et særligt fokus på brugerinddragelse i evaluering og kvalitetsudvikling.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-Kvalifikationsmappen, kap. 21 se særligt s. 217.

VIDA+ 

Det samme.

For begge hold – supplerende litteratur:
Dahler-Larsen, P., og Krogstrup, H. K. (2004). Nye veje i Evaluering. Systime Academic.
Krogstrup, H. K. (2005). Evalueringsmodeller. Systime Academic. 

Den røde tråd:

Hvordan skal de tre eksperimenter evalueres med udgangspunkt i VIDA-principperne?

A. Eksperiment 1:
 RESSOURCE 

BILAG 3
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B. Eksperiment 2:
 AKTIV LÆRING 

C. Eksperiment 3:
 ORGANISATORISK LÆRING 

Hvordan

Der arbejdes i et erfaringsbaseret innovationsværksted.
Der veksles mellem oplæg, øvelser og arbejde i erfa- og refleksionsgrupper.

Hvorfor

Målet er, at deltagerne får en klarere forestilling om muligheder og barrierer i arbejdet med at udvikle 
VIDA og VIDA +. VIDA-styringssløjfen og VIDA-evalueringsskitsen inddrages aktivt i arbejdet.

BILAG 3
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4. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Metoder og processer i udviklingsarbejdet

Formål

Målet er
• at deltagerne tilegner sig viden om, hvilken betydning styringsfaktorer, metoder og processer har 

for et VIDA-projektforløb
• at deltagerne opnår færdigheder i at beskrive og udarbejde et VIDA-projektforløb med udgangs-

punkt i målsætningerne fra 1. undervisningsgang
• at deltagerne udvikler kompetencer til at styre, udvikle og evaluere et VIDA projektforløb.

VIDA + 

Formålet er yderligere i VIDA +, at deltagerne opnår færdigheder og kompetencer til at inddrage for-
ældrene i udviklingsarbejdets processer og metoder.

Indhold

VIDA

• Styringssløjfen og styringsfaktorer
• Udviklingsforløbets faser
• Projektadministration/ledelse
• Metoder og processer.

VIDA + 

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte

• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-Kvalifikationsmappen, kap. 20.
VIDA-statusrapport 1, bilag 5 Guidelines.

VIDA + ekstra
Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse, kap. 4 og 5

Den røde tråd: 

Planlægningsarbejde.
Projektmodellen udarbejdes med fokus på ledelse og organisering.

Hvordan 

• Oplæg
• Udarbejdelse af projektplan med afsæt i Styringssløjfen
• Refleksionsøvelse: Interview med positivt forstyrrende spørgsmål fra medarbejdere til ledere
• Opsamling og evt. justering af projektplan.

BILAG 3



25

Deltagerne skal med udgangspunkt i målsætningerne fra 1. undervisningsgang arbejde videre med 
deres projektplan gennem styringssløjfen, der tager højde for VIDA-projektets seks styringsfaktorer.

Hvorfor 

Undervisningen er tilrettelagt på denne måde for bedst muligt at facilitere processerne omkring ud-
viklingsprojektet og forberedelsen af de tre eksperimenter og desuden for at give mulighed for at få 
faglig sparring af både undervisere og de andre deltagere.

BILAG 3
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5. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Projektets møde med organisationens læringskultur

Formål

Målet er 
• at deltagerne tilegner sig viden om forskellige læringskulturer og deres betydning for transfer-

processer, hvor viden implementeres i praksis til pædagogiske, vidensbaserede handlinger
• at deltagerne opnår færdighed i at arbejde med organisationens læringskultur, så projektet får 

størst mulig grobund 
• at deltagerne udvikler kompetencer til at kunne reflektere over hæmmende og fremmende fakto-

rer for implementeringen af udviklingsarbejdet i forbindelse med de tre eksperimenter.

VIDA + 

Formålet er endvidere for VIDA +, at deltagerne opnår færdigheder i og kompetencer til at arbejde 
med organisationens læringskultur i forhold til forældreinddragelse. 

Indhold

• Vidensfeltet omkring omsætning og implementering af den tilegnede viden til vidensbaserede 
handlinger i det praktiske arbejde med børn i udsatte positioner

• VIDA-projektets vidensfelter i en implementeringsoptik; det individorienterede, det institutions-
orienterede, det socialpolitisk orienterede, den institutionelle praksisviden

• Læringsprocesser gennem transfer, herunder den lærendes karakteristika, undervisningssituatio-
nen, arbejdspladskulturen

• De tre komponenter; 1. ejerskab, 2. refleksion og videndeling samt 3. implementeringsprocessens 
tidsmæssige og processuelle perspektiver

• Tavs viden og refleksiv viden.

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik, herunder undervisning af forældre, aktiv forældreinvolvering 
og særlig støtte.

• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-Kvalifikationsmappen, kap. 19.
Bilag 5 i statusrapport 1.

VIDA +

Tillæg til kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse, kap. 4 og 5.

Den røde tråd:

Overvejelser over udførelse og indsatsfaktorer (VIDA-Kvalifikationsmappen s. 195)

Hvordan

Undervisningen veksler mellem oplæg og små refleksionsøvelser, hvor deltagerne får mulighed for at 
reflektere over deres egen læringskultur og de muligheder, der er til stede for transfer fra teoretisk og 
forskningsbaseret viden til vidensbaserede handlinger i praksis.

BILAG 3
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Undervisningen vil desuden tage udgangspunkt i deltagernes projektplan, hvor deltagerne skal arbej-
de med deres refleksioner over egen praksis, udførelsen af projektet og de forskellige indsatsfaktorer.

Hvorfor 

Undervisningens vekselvirkning mellem forskning, teori og praksis har intentioner om at skabe for-
bindelse mellem projektplanen og de tre eksperimenter, således at de både tager udgangspunkt i or-
ganisationens læringskultur og samtidig baserer sig på forsknings- og teoretisk viden.

Arbejdet med projektplanen skal skabe grobund for, at deltagerne kan reflektere over læringskultu-
rens møde med projektet på en sådan måde, at de gennem kritisk selvrefleksion (selvinspektion) får 
sikret bedst mulige betingelser for udviklingsprojektet.

BILAG 3
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6. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Erfaringer med fokus på børn fra HPA til VIDA 

Formål

At deltagerne videreudvikler deres projektplaner (de tre eksperimenter) med udgangspunkt i erfarin-
gerne og resultaterne fra HPA på børneniveau ligeledes at resultaterne fra VIDA-refleksionsværktøjets 
rapport 1-2 (edderkoppespindene) inddrages samt statusrapport 1, bilag 5’s anbefalinger.

Målet er, at deltagerne tilegner sig viden om resultaterne fra HPA på børneniveau samt færdigheder 
i at anvende refleksionsværktøjets rapport 1 og 2 og statusrapport 1, bilag 5’s anbefalinger, således 
at de enkelte deltagere udvikler kompetence til at videreudvikle/kvalificere deres kommende udvik-
lingsarbejde (deres projekter). 

VIDA + 

Formålet er yderligere at sætte fokus på, hvorledes viden og erfaringer fra HPA-projektet kan kvalifi-
cere forældreinddragelse med fokus på at optimere indsatserne over for børn i udsatte positioner. 

Indhold

• Introduktion til HPA, erfaringer og resultater fra dette forskningsprojekt.
• Det vil være med fokus på de interventioner, som viste sig i praksis at have bedst virkning for 

udsatte børn, dernæst vil der blive fokuseret på, hvordan dette kan tænkes ind i de enkelte delta-
geres kommende udviklingsarbejde sammenholdt med den enkelte institutions refleksionsværk-
tøjsrapporter 1 og 2 i forhold til netop at få øje på den særligt udsatte gruppe.

• Hvad kan lykkes og hvor skal vi være særligt opmærksomme på, til dette vil statusrapport 1, bilag 
5 også kunne inddrages.

• Der vil desuden blive arbejdet konkret med de forskellige institutioners projektplaner i forhold til 
beskrivelse, dokumentation og evaluering.

VIDA +

• Forældreinvolveringspædagogik
• Anbefalinger til VIDA-forældreprogrammet.

Forberedelse til undervisningen:

Litteratur

VIDA-Kvalifikationsmappen, kap. 22-25.

Deltagerne skal medbringe rapporter fra arbejdet med VIDA-refleksionsværktøjet.

VIDA + 

Tillæg til VIDA-Kvalifikationsmappen omkring forældreinddragelse.

Den røde tråd: 

• Opkvalificering af udførelsen af projektplanen i forhold til indsatser omkring børn
• Hvordan kan I få øje på den særligt udsatte gruppe?
• Hvad lykkes – hvordan kan vi bruge det?
• Hvor skal vi være særligt opmærksomme?

BILAG 3
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Hvordan

Undervisningen vil veksle mellem korte oplæg fra undervisers side og konkrete opgaver i forhold til 
det videre arbejde med at kvalificere de enkelte institutioners kommende udviklingsarbejde.

Der vil blive udarbejdet en drejebog i forhold til dette – (Tange/Ravn).

Hvorfor

Undervisningen vil have denne form, med korte input, dialog, gruppearbejde og endelig refleksions-
rum ud fra devisen, at jo mere aktive de studerende er i processen, jo mere får de det ind under huden 
jf. Jerome Bruners læringsforståelse, ”at læreprocesser skal tilrettelægges som en gradvis forståelsesud-
vikling, hvor den lærende i høj grad selv afdækker, hvordan tingene hænger sammen og skaber mening 
(…) hvor læring drejer sig om aktivt og sammen med andre at tilegne sig og udvikle kulturelle udtryk” 
(Illeris, 2006, s. 74).

Endvidere er det tænkt således, da dette med vekslende oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksions-
rum kan sammenholdes med den transformative læring (se også Mezirow), som netop tillægger og 
omhandler en bevidstgørelse af, en stillingtagen til sine meningsperspektiver og deraf ens mentale 
vaner. ”Det sker typisk, når man i en eller anden sammenhæng opdager, at meningsperspektiverne ikke 
passer sammen med det, man oplever eller gør. Så kan der opstå dissonans eller et dilemma, som man 
føler behov for at få løst, og det sker først og fremmest gennem refleksion, der fører til en revision eller 
transformation af meningsperspektiverne, dvs. gennem transformativ læring” (Illeris, 2006, s. 76).

Litteratur

Illeris, K. (2006). Læring. 2. reviderede udgave. Roskilde Universitetsforlag.
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7. UNDERVISNINGSGANG 

Tema: Fra uddannelse til praksis

Formål 

At de enkelte institutioner videndeler deres projektplaner/eksperimenter og giver feedback til hinan-
den med henblik på at kvalificere det kommende udviklingsarbejde.

Indhold

• Hver institution holder et oplæg om deres projekt, hvor medarbejderen fremlægger projektets tre 
konkrete eksperimenter og lederen fremlægger projektplanen med fokus på ledelse, styring og 
dokumentation (Styrings- og evalueringssløjfen)

• Undervisningen vil blive faciliteret og tilrettelagt gennem cafémodel og høringspanel med oplæg 
og feedback fra de andre deltagere.

Forberedelse

Hver institution forbereder de to oplæg.

Den røde tråd: 

Kvalificering af projektbeskrivelsers anvendelse i praksis – børnene og medarbejderne.

Hvordan 

Oplæg med udgangspunkt i drejebog (Ravn og Tange).

Fremlæggelser i to grupper med fem institutioner i hver gruppe med mødeledere (konsulent og un-
derviser)

Underviserne udarbejder en drejebog inkl. retningslinjer for feedback.

Hvorfor 

• Undervisningsgangen skal opkvalificere både udviklingsprojektet og deltagernes arbejde med 
projektet,

• Deltagerne opøver kompetencer til at fremlægge projektet og dets formål
• Kvalificerer deres udviklingsarbejde gennem feedback fra både undervisere og de andre deltagere
• Deltagerne er inddelt i to grupper for at skabe et dynamisk læringsrum, hvor alle har mulighed 

for deltagelse i dialogen
• Høringspanelet er med til at samle op på dagens indtryk og bidrag og skaber desuden vidende-

ling på tværs af de to grupper
• Refleksionsrummet har fokus på egen refleksion over ny inspiration i forhold til både form og ind-

holdet af egne og andres eksperimenter.

BILAG 3
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BILAG 4  UNDERVISNINGSPLAN FOR FASE 3

De tre undervisningsdage i august-september 2012 afvikles under følgende overskrifter (se planen 
nedenfor): 

1. dag: Eksperimentet og fornyelserne (workshop) 
2. dag: Udvikling af standard (workshop) 
3. Formidlingsdag under overskrifterne Dokumentation og evaluering. 

Refleksionsrummet skifter navn til Produktionsrummet, således at deltagerne får tid til at dokumen-
tere projekt og proces. 

Alle deltagere forventes at medbringe computer/laptop (der har adgang til internettet og SharePoint) 
og smartphone (der kan kobles til computeren) i den udstrækning, man har det. Smartphonens mu-
ligheder for bl.a. at optage video og lyd udnyttes. Her tænkes især på de muligheder for dokumenta-
tion, der kan laves inden og mellem undervisningsdagene. Det forventes, at materialet indgår i en 
række varierede formidlingsformer i forbindelse med 3. undervisningsdag. I undervisningen indgår 
ikke brug af redigeringsprogrammer. Brugen af IT indgår som en integreret del i workshoparbejdet og 
mellem undervisningsdagene. 

SharePoint anvendes som den samlende dokumentationsplatform for arbejdet i workshop og produk-
tionsrum. SharePoint er en integreret del af tredjedagens formidling. 

ØNSKER TIL TEKNISKE FACILITETER 

Det ønskes at undervisningslokalerne er udstyret med projektor, tavle / flipover/malertape (til at 
hænge vægaviser på med etc.)/ div. penne til at skrive med. Det ønskes også, at lokalerne er rydelige 
og store nok til, at der er plads til at arbejde workshopbaseret! 

1. Dag: EKSPERIMENTET OG FORNYELSERNE 

Mål: 

• Hvordan relaterer fornyelserne i institutionen sig til VIDA-teorier og principper?
• Beskriv og præciser fornyelser af jeres praksis samt evalueringsformer og evalueringsresultater. 

Inddragelse af VIDA refleksionsværktøjsrapporter.
• Fokus på børneperspektivet. Gør barnet noget nyt? / Hvordan profiterer barnet af den nye  

praksis? Hvordan kan vi se, at barnet gør noget nyt? Hvordan kan vi se, at barnet lærer? Hvordan  
dokumenterer I det?

• Hvordan har I evalueret proces og udvikling? Hvilke evalueringsformer har I anvendt?
• Hvordan henter I data, som kan anvendes anden undervisningsgang? (Kvalificerer / præciserer…).

2. Dag: UDVIKLING AF STANDARD (fokus på udvikling af fagmodel - P. Nygrän)

Mål: 

• At kunne beskrive og præcisere ny faglige standarder med udgangspunkt i de tre eksperimenter 
(begrundelser og didaktiske overvejelser i forhold til VIDA’s mål)

• At kunne beskrive og præcisere fornyelserne i relation til nye faglige standarder / til muligheder / 
nye tiltag for det forebyggende arbejde
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• At kunne begrunde metoder og redskaber til implementering / transfer og fastholdelse af de 
gode, nye vaner.

At kunne beskrive hvordan VIDA-udviklingsprojektet sikres og fastholdes som en del af institutio-
nens nye pædagogiske praksis

I Produktionsrummet: Produktion af formidlingen til 3. undervisningsgang
Materialet til formidlings- og evalueringsdagen uploades til SharePoint INDEN tredje-dagen!

3. Dag: DOKUMENTATION OG EVALUERING

Mål

• De deltagende institutioner dokumenterer på skift deres udviklings- og forandringsprojekt og 
proces. 

• I præsentationen indgår de nye lokale faglige standarder / fagmodeller samt bud på udvikling af 
kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsværktøjer

• Præsentationen spejles i et spørgepanel, der stiller spørgsmål til projektet, og et refleksionspanel, 
der samtaler med Ove om det formidlede

• Dagen slutter med en samlet evaluering.

SharePoint er dokumentations- og formidlingsplatformen.

BILAG 4
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