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Formål med efteruddannelseskursus 

At uddanne fællesskabsdidaktikere som kulturbærere af viden om børn/unges lærings- og 

udviklingspotentiale. At udvikle et vidensdelingsmiljø af pædagoger, lærere, PPR-psykologer og 

forebyggende rådgivere, der er med til i praksis at udvikle undervisning, pædagogiske aktiviteter og et 

børnesyn, der er fællesskabende i og omkring skolen. At være den kollega i feltet som går forrest, deraf 

navnet pionér’ i udbredelse af praksisideer. At være den fagperson, som kan konsulteres om 

fællesskabende didaktik som en tænken og handlen der styrker skoletilvær og udfordrer skolefravær. 

 

Forpligtelser ved at være i pionérgruppe 2 

Forløbet er et efteruddannelseskursus hvor deltagerne selv udvælger, udvikler og afprøver forskellige 

konkrete fællesskabende didaktiske aktiviteter undervejs i forløbet på egen skole, SFO eller enhed.  

Imellem de enkelte kursusgange arbejder deltagerne videre med at opbygge, forberede og udføre udvalgte 

aktiviteter. 

Deltagerne forpligter sig på at møde og gennemføre mindst 5 gange (ud af 7) for at modtage et 

kursusdiplom ved sidste kursusdag og opnå titlen: Fællesskabs didaktiker.  

 

Kursusforløb 

Pionérgruppe to mødes ved opstartsarrangement i januar + 6 eftermiddage henover 2022 fra kl. 13.00-

16.00 i Køge.  

I forløbet arbejdes bl.a. med følgende tematikker:  Indsamling af elevstemmer om skolefravær / 

fællesskabende didaktik som begreb / forskningsbaseret viden om mobning, fællesskaber og belonging / 

Skoletilvær som modsvar til skolefravær – hvordan? / Social ulighed /Fagene i skolen og det fællesskabende 

arbejde / Præsentation af 12 konkrete fællesskabende praksisser – og udvælgelse af praksisser der skal 

afprøves. 

Undervejs gives der mulighed for gensidige drøftelser og ideudvikling om hvordan, hvorfor og ”bump på 

vejen” i praksisgørelser af fællesskabende didaktik. 

 

Opstartsarrangement 

Den 19. januar 9.00-14.00 starter vi med opstartsarrangement for pionergruppe 2. Dette arrangement er 

samtidigt et overlappende event, hvor pionergruppe 1 også deltager. Dels for at de to pionérgrupper kan 

hilse på hinanden under fælles drøftelser og dels for sammen at lytte til oplæg om ”social ulighed i skolen” 

ved vores gæsteforsker Maria Ørskov Akselvoll. 

Lektionsplan (med forbehold for ændringer): 

1. Onsdag d. 19.1 kl. 9.00-14.00 

2. Tirsdag d. 8.2 kl. 13-16 

3. Torsdag d. 7.4 kl. 13-16 

4. Tirsdag d. 7.6 kl. 13-16 



Pionergruppe 2 - fællesskabende didaktikere – efteruddannelseskursus 2022 

       
 

2 
 

5. Mandag d. 29.8 kl. 13-16 

6. Onsdag d. 26.10 kl. 13-16 

7. Onsdag d. 23.11 kl. 12-16 

Yderligere info om indhold, samt info om sted udsendes senere. 

 

 

Diplomoverrækkelse af pionergruppe 1, oktober 2021 

 


