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Andersen Hent PDF Dette nummer af tidsskriftet Ledelse i Morgen indeholder følgende artikler:

Faglig ledelse tæt på børnene – small data, evaluering og kvalitet
Af Tommy Hansen og Kristian Gylling Olesen

Denne artikels udgangspunkt er faglig ledelse set i et børneperspektiv som en ledelseskapacitet, der løbende
skal mobiliseres i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Databaseret evaluering er et redskab, der
gør det muligt for pædagogiske ledere at udøve faglig ledelse tæt på børnene, og artiklen beskriver, hvordan
man indsamler data om børnenes oplevelser og aktivt bruger dem i de faglige samtaler med de pædagogiske

medarbejdere.

En stærk lærings- og evalueringskultur forudsætter feedback i hverdagen
Af Dorthe Andersen

Denne artikel handler om, hvordan en læringskultur med fokus på feedback kan være med til at styrke
kvaliteten i dagtilbuddene. En evalueringskultur skal sigte mod at være forbedringsorienteret frem for

resultatorienteret, og lederens rolle er at være helt tæt på den pædagogiske praksis. Artiklen beskriver, hvad
lederen bør fokusere på i en kvalitetsbevidst lærings- og evalueringskultur.

Mål og målformuleringer for læringsmiljøer
Af Suzanne Krogh og Søren Smidt

Denne artikel handler om, hvordan målformulering i forhold til den daglige praksis fremmer refleksion over,
hvad arbejdet skal føre til, og hvad ledere og medarbejdere vil opnå med deres daglige praksis. Artiklen
fokuserer på, hvordan man oversætter kommunale og nationale mål og knytter dem til den konkrete

børnegruppe, og giver konkrete anvisninger til formuleringen af mål.

Læreplanen som redskab for faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber
Af Stine Elverkilde og Søren Voxted

Denne artikel handler om, hvordan læreplanen skal fungere som et redskab, der understøtter det pædagogiske
personale og ledelsens arbejde. Det kræver, at målene konkretiseres, gøres forståelige og tilpasses den lokale
kontekst. Artiklen ser professionelle læringsfællesskaber som en måde, hvorpå man kan skærpe et fælles

fokus på og sprog for læring og derigennem udvikle læringsmiljøer, der gavner børnene.

Anmeldelse af Tænk vildt
Af Peter Andersen

 

Dette nummer af tidsskriftet Ledelse i Morgen indeholder følgende
artikler:

Faglig ledelse tæt på børnene – small data, evaluering og kvalitet
Af Tommy Hansen og Kristian Gylling Olesen

Denne artikels udgangspunkt er faglig ledelse set i et
børneperspektiv som en ledelseskapacitet, der løbende skal

mobiliseres i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
Databaseret evaluering er et redskab, der gør det muligt for
pædagogiske ledere at udøve faglig ledelse tæt på børnene, og



artiklen beskriver, hvordan man indsamler data om børnenes
oplevelser og aktivt bruger dem i de faglige samtaler med de

pædagogiske medarbejdere.

En stærk lærings- og evalueringskultur forudsætter feedback i
hverdagen

Af Dorthe Andersen
Denne artikel handler om, hvordan en læringskultur med fokus på
feedback kan være med til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. En
evalueringskultur skal sigte mod at være forbedringsorienteret frem
for resultatorienteret, og lederens rolle er at være helt tæt på den

pædagogiske praksis. Artiklen beskriver, hvad lederen bør fokusere
på i en kvalitetsbevidst lærings- og evalueringskultur.

Mål og målformuleringer for læringsmiljøer
Af Suzanne Krogh og Søren Smidt

Denne artikel handler om, hvordan målformulering i forhold til den
daglige praksis fremmer refleksion over, hvad arbejdet skal føre til,
og hvad ledere og medarbejdere vil opnå med deres daglige praksis.
Artiklen fokuserer på, hvordan man oversætter kommunale og

nationale mål og knytter dem til den konkrete børnegruppe, og giver
konkrete anvisninger til formuleringen af mål.

Læreplanen som redskab for faglig ledelse af professionelle
læringsfællesskaber

Af Stine Elverkilde og Søren Voxted
Denne artikel handler om, hvordan læreplanen skal fungere som et
redskab, der understøtter det pædagogiske personale og ledelsens
arbejde. Det kræver, at målene konkretiseres, gøres forståelige og

tilpasses den lokale kontekst. Artiklen ser professionelle
læringsfællesskaber som en måde, hvorpå man kan skærpe et fælles
fokus på og sprog for læring og derigennem udvikle læringsmiljøer,

der gavner børnene.

Anmeldelse af Tænk vildt
Af Peter Andersen

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ledelse i Morgen, Nr. 8. Maj 2018. 21. årgang. Tema: Ledelse af den styrkede pædagogiske læreplan&s=dkbooks

