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Att. Østskolen afd. Rollo, Hylleholt og Karise og EUC Sjælland 

 

Velkommen til udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen 

Kære ansøger til udviklingsprojektet Praksisfaglighed i skolen 

 

Tak for ansøgningen om at deltage i udviklingsprojektet Praksisfaglighed 

i skolen. Behandlingen af ansøgningerne er nu gennemført, og vi er glade 

for at kunne informere om, at Østskolen afd. Rollo, Hylleholt og Ka-

rise og EUC Sjælland er udvalgt til at deltage i udviklingsprojekt 

Praksisfaglighed i skolen. 

 

I udvælgelsen af skoler er der lagt vægt på forankringspotentialet. Der er 

således lagt vægt på at sammensætte arbejdsgrupperne, så de er så hen-

sigtsmæssige at indgå i som muligt for de deltagende skoler, herunder 

mindst mulig transporttid og muligheder for inspiration samt videndeling 

på tværs af indgåede samarbejder. Dertil er der i udvælgelsen lagt vægt på 

at skabe grundlag for, at den opnåede viden fra projektet kan omsættes 

til anvendeligt inspirationsmateriale for alle landet skoler. Endelig er der 

lagt vægt på at tilbyde så mange af de ansøgende skoler som muligt del-

tagelse i projektet. 

 

Arbejdsgruppe 

På baggrund af ovenstående har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

sammensat en arbejdsgruppe bestående af følgende skoler: 

 

Kommune Skole 

Vordingborg Kommune Møn Skole 

Faxe Kommune Østskolen afd. Rollo, Hylleholt og Karise  

EUC Sjælland 

Odsherred Kommune, 

Kalundborg Kommune 

og Holbæk Kommune 

Sydskolen 

Gørlev Skole 

Kildedamsskolen 

EUC Nordvestsjælland  

SOSU ZBC Holbæk 

Københavns Kommune Amager Fælled Skole 

Hotel- og Restaturantskolen 
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Kommende proces 

Pluss Leadership (Pluss) vil i samarbejde med Laboratorium for lærings-

baseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) forestå faciliteringen 

af arbejdsgruppemøderne, gennemføre en løbende vidensopsamling 

samt udarbejde inspirationsmaterialer på baggrund heraf. Partner Søren 

Tholstrup fra Pluss og Professor Julie Borup Jensen fra LSP er projekt-

ledere. 

 

I vil blive kontaktet af Søren og Julie i løbet af december måned med 

henblik på koordinering og information om det kommende udviklings-

arbejde. Målet er, at de første arbejdsgruppemøder afholdes ultimo janu-

ar/primo februar 2019.  

 

Henvendelser om projektet 

Henvendelser til styrelsen i forbindelse med dette brev kan rettes til 

fuldmægtig Marie Hoff Larsen på Marie.Hoff.Larsen@stukuvm.dk og 

Rebekka Birkebo Byberg på Rebekka.Birkebo.Byberg@stukuvm.dk.   

 

I løbet af december etablerer Pluss og LSP en profil på LinkedIn, hvor al 

generel information om indhold i udviklingsprojektet formidles.  

 

Konkret dialog i forhold til arbejdet i de enkelte arbejdsgrupper aftales 

mellem arbejdsgruppen og de tilknyttede forskere og konsulenter. Der 

kan også rettes henvendelse til Søren Tholstrup fra Pluss på st@pluss.dk.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Andersen 

Kontorchef 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte 

Direkte tlf. +45 41 29 15 30 

Anders.Andersen@stukuvm.dk 
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