
KLAR Lindved 
 
Forudsætninger fra de to indledende møder 
 
Mål 

Vi skal have bredt ud, at KLAR til Læring findes. 

Vi skal have lavet forventninger i forhold til overgangene mellem de forskellige institutioner. 

Vi bruger KLAR til Læring - hele vejen 0-18 år. 

 

Proces 

Vi skal have udarbejdet en tidsplan –  

Ledelsesmæssig villighed til at sætte noget i gang. 
Radikale input fra medarbejdere. 
Det kan lade sig gøre at lave et medarbejderarrangement fra kl. 17.30 til senest 20. 

 

Forældre 

Vi skal arbejde ud fra den store gruppe af forældre.  
Hvordan får vi forældrene i tale - den røde tråd i forældresamarbejdet. 
Anja kommer f.eks. og siger det er vigtigt at I ……. til forældrene. 

Hvordan får vi forældrene i spil? 
Hvordan kan vi tænke anderledes omkring forældresamarbejde - så vi ikke snakker dem ihjel? 
Hvordan gør vi det anderledes- ledere - personale – forældre? 
Kunne vi nå forældrene på en anden måde end vi gør i dag? 
 

Personale 

Skal vi lave et kompetence udviklingsspor for personalet som første indsats? 

 

I praksis 

Kan vi vælge nogle helt praktiske ting, vi vil arbejde med, kan vi rykke uden ekstra møder, 
men ved daglig drift. 
  



KLAR i Lindved  
 
Onsdag den 8.3 kl 17.30 til 20.00 samles relevante personer fra de faggrupper, der arbejder med 
børn fra 0-16 år i Lindved området til en workshop omkring KLAR til Læring med fokus på 
sammenhæng i Lindved. 
 
Vi mødes på Lindved Skole, og der vil blive serveret en sandwich. 
 

Tidspunkt Indhold Tovholder/oplægsholder 

17.30 Indledning og kort opridsning af baggrunden for at 
mødes i dag og ganske kort omkring KLAR til 
Læring og tankerne bag.  
 

Anja Rasser 

17.45 Sandwich 
Hvilke kompetencer vil vi gerne have styrket hos de 
børn vi modtager? (I alders-/institutionsopdelte 
grupper) Vær konkrete i forhold til KLAR 
kompetencerne. 
 

 

18.30 Drøftelse af ønskerne i grupper, hvor både 
”afsender og modtager” er involveret. Uddyb jeres 
ønsker og spørg indtil de andres ønsker. Hav 
respekt for at vi taler kulturforandring og ikke 
fejlfinding 
 

 

19.00 Hvordan kan vi imødekomme de andres ønsker? 
Herunder hvordan inddrager vi forældrene? 
(I alders-/institutionsopdelte grupper) 
 

 

19.30 Tilbagemelding i grupperne med både ”afsender og 
modtager” 
Drøft hvad næste skridt kunne være både internt og 
i forhold til forældrene. 
 

 

19.45 Opsamling i plenum. Hvad tager I med herfra i 
forhold til eget arbejde og involvering af 
forældrene? Hvad skal/kan ledergruppen arbejde 
videre med? 
 

 

 
 
Det forventes at der deltager min en sundhedsplejeske, 4 dagplejere, 4 fra børnehaven, 4 fra 
indskolingen, 2 fra mellemtrinnet, 2 fra udskolingen og 6/7 ledere fra de forskellige områder. 
Lederne skal være ydmyge i processen og primært deltage i grupperne som tovholdere, der 
samler op, skriver referat og fremlægger i plenum. 
 
Tilmelding til Anne Bloch senest den 1.3.17 


