
Som certificeret leder af co-teaching udvikler du færdighederne til at lede
arbejdet med co-teaching i praksis. Du arbejder i dag f.eks. som skoleleder eller
konsulent og er interesseret i at finde gode greb til at lede skolens udvikling og
de professionelles læring – med co-teaching som fælles praksisform.
Med reference til den nyeste forskning om co-teaching og kompetenceudvikling,
vil du blive klædt på til at lede hele kompetenceudviklingsprocessen. Du vil på
uddannelsen få mulighed for at koble dine egne erfaringer sammen med
metoderne fra certificeringen og til reelt udviklingsarbejde i skolen og i din
organisation som helhed.

Certificeringen bringer dig igennem ”før”, ”under” og ”efter” faserne i arbejdet
med co-teaching og vil, med udgangspunkt i co-teaching som samarbejdsform,
give dig perspektiver på, hvordan du kan forstå og facilitere arbejdet med
udviklingsarbejde i skolen.

Certificeringen opnås ved deltagelse i 30 timers undervisning fordelt på i alt 5
dage. Imellem hver kursusdag er der indlagt opgaver, hvor du skal gøre dig
erfaringer med det faglige indhold i egen praksis. På den måde forbindes
forskning, teori og praksis hele forløbet igennem.

Undervisningen og certificeringen varetages af Micki Sonne Kaa Sunesen, Helle
Birkvad, Torben Bloksgaard samt en række førende eksperter i ledelse og
kompetenceudvikling. Uddannelsen afvikles i flotte, indbydende og
læringsunderstøttende rammer på Fyn og Sjælland.

TID OG STED
Der afvikles i 2023 to nye forløb: et på Sjælland og et på Fyn / Jylland.

SJÆLLAND 
(sted kommer senere)

Dag 1: Tirsdag den 24. januar 2023
Dag 2: Tirsdag den 7. marts 2023
Dag 3: Tirsdag den 18. april 2023
Dag 4: Tirsdag den 16. maj 2023
Dag 5: Tirsdag den 13. juni 2023

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.
MED FORBEHOLD FOR DATOÆNDRINGER

TILMELDING OG
FORESPØRGSLER

  VED DIREKTE HENVENDELSE PR.
TELEFON ELLER MAIL TIL TORBEN

BLOKSGAARD, MA. LEDELSE OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

 
tb@nordic-learning.com 

/31130877

PRIS
14.995 PLUS MOMS, ALT INKLUSIVE.

DER KAN VÆRE LÆRINGSMÆSSIGE FORDELE I AT TILMELDE SIG I GRUPPER
ELLER TEAMS. 

VED TILMELDING I GRUPPER A 4 ER DEN SAMLEDE PRIS: 50.000 PLUS, MOMS
ALT INKLUSIVE.

FYN / JYLLAND
Severin kursuscenter: Skovsvinget 25,
5500 Middelfart.

Dag 1: Tirsdag den 31. januar 2023
Dag 2: Tirsdag den 14. marts 2023
Dag 3: Tirsdag den 25. april 2023
Dag 4: Tirsdag den 23. maj 2023
Dag 5: Tirsdag den 20. juni 2023

Alle dage i tidsrummet 09.00 – 17.00.
MED FORBEHOLD FOR DATOÆNDRINGER
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INDHOLD
DAG 1

Du introduceres til co-teaching som
metode og samarbejdsform. Vi arbejder
med organisationens ressourcer og du
lærer, hvordan du kan afdække og
afklare disse inden igangsættelse af
udviklingsarbejdet. Vi introducerer
Collective efficacy og
Bærekraftmodellen, som rammen om
ressourcerne. Du arbejder med
undersøgelse i egen organisation til
næste kursusdag.

DAG 2
Du får viden om
kompetenceudviklingens faser,
faldgrubber og vigtige forberedelser før
igangsættelsen af et udviklingsforløb. Vi
stiller skarpt på co-teaching og arbejdet
med at forberede co-teachingforløb. Du
præsenteres for forskning og viden om
transfer som baggrund for din
forberedelse. Du udvikler en
praksisopgave til næste kursusdag.

DAG 3
Du får viden om, hvordan du kan lede
udviklingsarbejde i den fase, hvor
udviklingen er sat i gang og hvordan du
opfølger og monitorerer arbejdet med
co-teaching. Vi går i dybden med
forankring og vidensdeling af det lærte i
organisationen. 

DAG 4
Vi sætter fokus på ”efter” fasen. Den
vigtige fase, hvor co-teaching skal leve i
den sammenhæng, det skal bruges. Vi
fokuserer på din rolle, som leder af
medarbejdernes praksisudvikling, og
giver dig værktøjer til, hvordan du kan
løfte udviklingsarbejdet ud i hele
organisationen. DAG 5

Certificering

Du udarbejder en skriftlig rapport på 8-
10 normalsider, som beskriver dit
samlede arbejde fra dag 1, 2, 3 og 4. Du
præsenterer dine erfaringer på 30
minutter- Herefter følger 15 minutters
dialog. Du kan vælge om du vil
fremlægge (lukket certificering) kun for
underviserne eller med de andre
deltagere medvirkende (åben
certificering).

EFTER
CERTIFICERING

Du modtager et certifikat, hvorpå der
står, hvad du har arbejdet med, hvad du
har lært og hvilke opgaver du nu har
kompetencer til at løse i praksis. Du
tilbydes at indgå i et netværk af
certificerede ledere.


