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indledning
Kalundborg Kommune besluttede i 2013 at iværksætte efteruddannelse for lærere og pædagoger i forbindelse 
med skolereformen, så lærere og pædagogers daglige indsats kunne styrkes. Det betød, at vi pakkede tidligere 
erfaringer og traditioner væk, og gik nye veje i tilrettelæggelsen af en helt ny efteruddannelse for vores ansatte i 
folkeskolen. Overskriften på folderen “Fra Mandler til Pandelapper” referere til en fælles fortælling om, hvordan vi 
har bevæget vores sprog og tankegang i det professionelle arbejde med børn, unge, og os selv i forhold til at være 
endnu mere ressource- og handlingsorienteret.

Det krævede mod at etablere et efteruddannelsesforløb, hvor vi ikke på forhånd kendte det forventede udbytte - 
men Kalundborg Kommune havde et ønske om at gå forrest i anvendelsen af nye efteruddannelsesmetoder 
samtidig med, at vi ønskede at forløbet skulle have fokus på både relationer og didaktik. Vi ønskede et efteruddan-
nelsesforløb, som skulle "gå på to ben” og valgte derfor at skabe et forløb omkring lærerne og pædagogernes 
relationelle kompetencer i praksis - et forløb som skulle skræddersyes til kommunen.
 
Vi ønskede et efteruddannelsesforløb, som skulle "gå på to ben” og valgte derfor at skabe et forløb omkring 
lærerne og pædagogernes relationelle kompetencer i praksis - et forløb som skulle skræddersyes til kommunen.

For at kunne opfylde vores målsætning besluttede vi i Kalundborg kommune at udarbejde en strategisk 
efteruddannelsesplan med tre elementer;

      Et fagligt, didaktisk og praksisnært efteruddannelsesforløb med et stærkt fokus på at udvikle
      elevernes læringspotentiale i praksis.

      Afsæt i at udvikle og træne lærere og pædagogers relationelle kompetencer med det formål
      at styrke samspillet i personalegruppen og mellem børn og voksne.  

      At der skulle være “en rød tråd” og sammenhæng med John Hattie’s forskning og tanker om,
      hvad god undervisning er.

Det har vist sig at være en ubetinget succes, når vi ser på vores evalueringer.
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DER var flere krav
til uddannelsesforløbet
Det skulle være nytænkende, det skulle være bæredygtigt, det skulle give lærere og pædagoger fornyet motivation 
til at arbejde med relationerne, det skulle være konkret anvendeligt med det samme og det skulle bygges på 
evidensbaseret viden. 

Samtidig skulle det være et match i forhold til vores andet “ben“ i uddannelsesstratgien som er Visible Learning. 
Derfor har der været et ønske fra Kalundborg Kommune om at finde nye og anderledes måder at efteruddanne 
vores lærere, pædagoger og ledelsesteams på. Måder som møder de krav og forventninger, vi stiller til at kunne 
agerer professionelt og praksisnært - og som har afsæt i viden og evidens - velvidende at ikke al viden er lige vigtig 
i forhold til vores projekt. Derfor har opgaven også været at identificere, hvilken viden der var efterspurgt i forhold til 
skolereformen, og som vi ønskede at gøre virksomt.

Disse krav blev indledningen på en 3 års rejse ind i den skræddersyede uddannelse i relationskompetencer til alle 
lærere og pædagoger.

Januar 2013

Mødet med det politiske udvalg og
skolebestyrelserne

En idé bliver til virkelighed. De indledende møder,
rammesætning og udforskning af muligheder

Planlægningsmøde af pilotprojektet
Relationskompetencer i Praksis
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at blive dygtig til at indgå i relationer
kommer ikke af sig selv
At blive dygtig til at indgå i relationer kommer ikke af sig selv.
Relationen mellem mennesker er den vigtigste forudsætning for, at læring kan lykkes. Det peger al forskning på. 
Derfor har det for Kalundborg Kommune været vigtigt at fokusere på, hvordan vi uddanner og træner lærere og 
pædagoger i folkeskolen til at videreudvikle deres relationelle kompetencer, så de bliver en naturlig del af praksis
- og dermed blive dygtigere i mødet med børn, unge, forældre, kolleger, ledelse - og ikke mindst sig selv.

Når relationer mellem mennesker lykkes, kræver det først og fremmest en forståelse for hinanden, situationen og 
for den mangfoldighed og forskellighed, der er i spil. Og det gælder i særlig grad i folkeskolen og i arbejdet med at 
skabe god læring og gøre børn så dygtige, de kan blive. Forudsætningen er, at lærere og pædagoger har 
redskaberne og træningen i at arbejde med den professionelle relation i deres praksis.  

I Kalundborg Kommune har vi en forventning om, at lærere og pædagoger har fokus på alle elementer og facetter i 
børns læring og trivsel, og det er en naturlig opgave for os som kommune at have et ledelsesmæssigt fokus på, at 
skabe grundlaget for at medarbejderne kan lykkes med opgaven.

December 2013

Sommeruniversitet, uddannelse og træning af 90 lærere og pædagoger
i “Relationskompetencer i Praksis” og evaluering af forløbet

Møde med Uddannelsesudvalget, hvor erfaringer fra “Relationskompetencer
i Praksis” drøftes og anbefales som et obligatorisk forløb i kommunen

Første modul af en intern coachuddannelse for konsulenter i Pædagogisk Udviklings
Center og ledere i skolerne med henblik på medskabelse af kommende projekter

Den endelige aftale om
kompetenceudviklingsforløbet indgåes
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fra tanke til handling

Januar 2014

Da Kalundborg Kommune besluttede at iværksætte en efteruddannelsesindsats for lærere og pædagoger i 
folkeskolerne skete det med baggrund i vores viden om, og tro på, at de relationer børn og unge indgår i, er 
afgørende for deres udvikling og læring både fagligt og socialt.

Derudover var der et stærkt ledelsesmæssigt fokus på, at lærere og pædagoger skulle have tilført nye redskaber i 
forbindelse med at gå fra undervisning til læring og derigennem udvikle nye veje og skabe det bedste afsæt for 
eleverne. Der var samtidig et klart ønske om, at lærere og pædagoger skulle opbygge fælles forståelser for viden, 
evidens og praksis, der netop understøttede den bedste læring og udvikling for eleverne - og som samtidig 
styrkede det kollegiale samarbejde på skolerne. 

Planlægningsmøde Kalundborg
Kommune

Coachuddannelsen, 
ledere og konsulenter
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Mødet mellem Kalundborg kommune
og Alberg & Thygesen
Ideen med Kalundborg Kommunes samarbejde med Alberg & Thygesen var at udvikle et praksisnært 
uddannelsesforløb, hvor fokus var på det relationelle arbejde sat ind i en systemisk kontekst.

Samarbejdet med Alberg & Thygesen har været under udvikling og opbygning over en treårig periode, hvor 
Kalundborg kommune har haft maksimal indflydelse på, hvordan projektet skulle udformes undervejs. 
Eksempelvis var det vigtigt, at det  tog afsæt i de forskellige virkeligheder, som skolerne i kommunen arbejder i. 

For alle uddannelsesforløb gælder, at de tager afsæt i en række grundelementer, som alle kan stå alene - men 
som gør sig bedst i sammenhæng. 
Forventningerne til samarbejdet med Alberg & Thygesen var, at deres forskellige forløb var med til at skabe en 
række fremtidsbilleder, som den enkelte lærer, pædagog og skoleleder kunne relatere sig til, og se sig selv i 
- og samtidig præsenterede dem for, og trænede dem i at anvende en lang række kommunikative redskaber i 
deres dagligdag og praksis. Det var afgørende for kommunen, at teori blev omsat til praksis, samt at 
uddannelsesforløbene satte sig mærkbare spor på skolerne. 

Resultatet blev uddannelsesforløbet “Relationskompetencer i Praksis”.
Satsningen skulle give en forståelse af, hvilke ambitioner Kalundborg Kommune har på skoleområdet og ikke 
mindst, at der er fokus på udviklingen af den enkelte lærer og pædagogs daglige arbejde med eleverne både 
fagligt og trivselsmæssigt.

December 2014

Opstart af forløb Procespædagogerne med henblik på at træne
deres relationelle kompetencer i forhold til procesledelse

Første modul på Mastercoach Uddannelsen
- en overbygning til coachuddannelsen

Opstart af anden coachuddannelse for ledere og konsulenter, og kursus i Feedback og Mentoring for de konsulenter, der var udvalgt til at skulle
give feedback i træningssessionerne på Relationskompetencer i Praksis foråret 2015 og efterfølgende bære projektet videre i 2016
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når uddannelsesforløb får kælenavne
Henover vinteren og foråret 2015, hvor forløbet blev igangsat, har alle lærere og pædagoger været på 
grundforløbet af Relationskompetencer i Praksis. 

Tilbagemeldingerne og feedbacken har været imponerende. Deltagerne har følt sig mødt, udfordret og løftet i 
forhold til deres professionelle faglighed, samtidig med at de giver udtryk for, at de kan omsætte deres nye viden 
og træning i deres hverdag og praksis på skolerne. Mange giver samtidig udtryk for, at der på skolerne er blevet 
skabt en helt ny samhørighed internt på skolerne og på tværs af skolerne. En samhørighed der tager afsæt i et 
fælles sprog og måder at tænke på i det professionelle arbejde. Og som en lille krølle så fik forløbet kælenavnet; 
”Lars & Karsten Kurserne” - og Lars Alberg og Karsten Thygesen har fået en solid platform på lærerværelserne 
rundt om på skolerne.

Januar 2015

Certificering i at anvende Extended DISC personanalyser for skoleledere
og konsulenter, som har gennemgået coachuddannelsen

Opstart af Relationskompetencer i praksis - i alt 12 hold af 50
deltagere på i alt 3 dage henover foråret 2015

Andet forløb med Procespædagogoerne - fokus på
træning i procesledelse og samtaleteknikker



Fra Mandler til Pandelapper
side 8 //

praktikken, udfordringerne, overvindelserne
- og forventningen om en succes
Naturligvis er der praktiske udfordringer forbundet med at tilrettelægge et efteruddannelsesforløb for 650 lærere og 
pædagoger - og særligt når vi taler om 30 timers uddannelse. Hertil kommer de logistiske udfordringer med bl.a. 
vikardækning, lokaleforhold, forplejning med mere. Det er vigtigt at nævne, at skolelederne har haft en afgørende 
rolle med henblik på “at holde gryden i kog” på skolerne, hvilket er lykkes over al forventning. “Det skal blive en 
succes” har været den sætning, som har omsluttet samarbejdet med Alberg&Thygesen, og en succes opstår kun, 
hvis alle har modet til at byde ind, lave forandringer og sætte deres egen viden i spil. Derfor har selve 
tilrettelæggelsen af uddannelsen også været gennem mange kritiske dialoger, inden vi var sikre på, at vi havde det 
rette indhold til målgruppen, og der er taget konkret udgangspunkt i Kalundborg Kommunes ønsker og behov på 
skoleområdet. 

En anden udfordring har været at turde vælge “et uprøvet alternativ” i forhold til de etablerede uddannelsesinstitutioner.
Valget var dog lige til i og med, at vi ønskede et uddannelsesforløb der var praksisnært, som havde et højt teoretisk 
niveau og som blev udviklet i tæt samarbejde med og tilpasset til Kalundborg Kommunes særlige behov og 
ønsker. Det var vores oplevelse, at Alberg & Thygesen var de rette til at løfte projektet. Ikke kun qua deres 
fagligheder og dialogbaserede tilgange men også qua deres mangeårige erfaringer som hhv. undervisere og 
skoleledere. 

Udfordringer har en tendens til at blive mindre, når et projekt af denne størrelse har en solid politisk opbakning, et 
stærkt ledelsesmæssigt fokus og i øvrigt understøttes af hele skoleområdet fra skoleledere, forvaltning til politikere.

December 2014

Certificering i at anvende Extended DISC personanalyser for skoleledere
og konsulenter, som har gennemgået coachuddannelsen

Projektet afsluttes med sidste hold på
Relationskompetencer i Hverdagen

Indledende drøftelser af et nyt projekt for skoleledere og ledelsesteams i 2016
- 10 målsætninger, 10 ledelsesmæssige dilemmaer på 10 dage
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lærerne, lars og karsten
Da lærere og pædagoger blev introduceret til, at de alle skulle deltage i et fælles efteruddannelsesforløb, som de 
ikke selv havde valgt, var det selvfølgelig en satsning.

Satsningen viste sig dog at være helt rigtig, og der spredte sig en positiv forventning, som smittede fra dem, som 
havde været på uddannelse, til dem som skulle på uddannelse rundt om på skolerne. 

Der opstod en fin og unik samklang mellem deltagerene og underviserne, som signalerede, at forløbet havde den 
præcise kombination af teori, praksis og forventning til egenindsats, som gjorde, at deltagerne kunne se sig selv i 
forløbet, og at de kunne anvende deres læring og træning på deres skoler.
I planlægningen af uddannelsen var der lagt stor vægt på, at deltagerne med det samme kunne se, at det, de blev 
præsenteret for, kunne oversættes og anvendes i den daglige undervisning.
Samtidig var det vigtigt for Kalundborg Kommune, at uddannelsen spillede ind i de rammer og målsætninger som 
er politisk vedtaget både kommunalt og centralt. 
Kombinationen af viden om pædagogik og læring kom derfor til at gå hånd i hånd med de politiske strategier, på 
en måde som gav mening for det pædagogiske personale. De fik konkrete metoder og redskaber med hjem til 
deres skole som, kunne bringes i anvendelse med det samme og som samtidig understøttede lovgivningen og de 
lokale politiske strategier. 
Lærere og pædagoger indgik i et tæt samspil med Lars og Karsten om praksisnære daglige opgaver, hvor 
problemer fik løsninger, der var holdbare. 
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walk the talk
fra lærer til ledere og tilbage
Erfaringen fra vores uddannelsesforløb betyder, at Kalundborg Kommune har fundet nye måder at tilrettelægge 
dele af vores efteruddannelse på. En af disse dele er, at forløbene skal være praksisnære og relevante i forhold til 
deltagernes hverdag uden at gå på kompromis med evidens og faglig viden. 

Vi forudsætter, at lærere og pædagoger kan tilbyde alsidig, relevant faglig viden til eleverne med fokus på elevers 
trivsel. Det er en stor opgave, som kræver et fagligt fundament, der bygger på mange facetter, og en af disse 
facetter er at mestre det relationelle arbejde.
Fordi der var et ønske om at skabe en bæredygtig efteruddannelsesplatform for folkeskolen, var det ikke kun 
lærere og pædagoger, der fik et uddannelsesløft - også skoleledere og konsulenter i forvaltningen blev tilbudt 
efteruddannelse i form af en intern coachuddannelse med fokus på Coaching, Ledelse og Organisation. 

Det har sat ledere og konsulenter i stand til at facilitere bl.a. forandringsprocesser og understøtte det relationelle 
arbejde i samarbejde med lærerne og pædagogerne på skolerne. Kalundborg kommune har et ønske om, at 
ledere og konsulenter er medskabende, og at de tænker bæredygtigt i deres arbejde. 
Samtidig ønsker vi at møde børn, forældre og medarbejdere med tillid, nærvær og nysgerrighed, ligesom vi altid 
har fokus på potentialer, læring og udvikling. Det er Kalundborg Kommunes ambition netop at have fokus på at 
identificere potentialet, og bruge potentialet til at finde mellemrum og fællesrum til nye måder at samarbejde og 
samskabe vores fælles virkeligheder på.

Erfaringerne har lært os, at det betaler sig at lave skræddersyede forløb, som tager udgangspunkt i aktuelt bedste 
viden og knytter den til praksis, hvor der er tale om reel praksis og en reel genkendelig virkelighed.
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forløbene
Sommeruniversitetet, august 2013

Pilotprojekt, hvor 90 lærere og pædagoger på to en halv dag blev trænet i deres relationnelle og kommunikative 
kompetencer med fokus på inklusionsopgaven og den vanskelige samtale.

Coaching, Ledelse og Organisation - basis uddannelsen, vinter og forår 2014

80 timers Coachuddannelse for 24 skoleledere og konsulenter fra Pædagogisk Udviklingscenter med fokus på, at 
træne og udvikle deres relationelle og kommunikative kompetencer i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Coaching, Ledelse og Organisation - Mesterlære, efterår 2014

80 timers overbygningsuddannelse på basisuddannelsen for i alt 15 deltagere med et fokus på træning og 
udvikling i et praksis- og hverdags perspektiv - særligt på team-, mentor-, og læringssamtaler.

Kursus i Konstruktiv Feedback og Feedforward, efterår 2014

16 timers kursus for i alt 8 udvalgte konsulenter fra overbygningen på coachuddannelsen, som blev trænet i at give 
konstruktiv feedback og feedforward. De 8 deltagere blev herefter koblet på uddannelsesforløbet 
Relationskompetencer i praksis i forbindelse med at træne og give deltagerne feedback - ligesom de gav 
underviserne feedback og dermed blev medskabende på forløbet. 

Sprog, Værktøj og Praksis, efterår 2014 og forår 2015

30 timers kursusforløb for 12 procespædagoger, hvor der var fokus på at træne og udvikle deres sprog, tænkning, 
adfærd og strategier i de processer de arbejder med på dagtilbudsområdet i forbindelse med implementeringen af 
kommunens KLAR pædagogik.
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Relationskompetencer i Praksis, vinter og forår 2015

21 timers kursusforløb for de ca 650 lærere og pædagoger i Kalundborg Kommune på skoleområdet, hvor fokus 
var på at træne og udvikle deres relationelle og kommunikative kompetencer i forhold til at samskabe et fælles 
sprog og tankegang i det professionelle arbejde med børn, unge, forældre og kolleger på skolerne.

Relationskompetencer i Hverdagen, efterår 2015

14 timers overbygningsforløb på forløbet Relationskompetencer i Praksis for de 270 lærere og pædagoger, der 
ønskede at videreudvikle deres relationelle og kommunikative kompetencer, og blive endnu dygtigere til at 
implementere deres nye viden og træning i en hverdags praksis. 

Kalundborg Kommune er geografisk stor kommune beliggende på Nordvestsjælland.
Kalundborg Kommune dækker et areal på 604 km2 og har 160 km kystlinje.
Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt 
sted at bo, leve og arbejde. Kommunen har knap 49.000 borgere.
Kalundborg kommune har 20 folkeskoler, hvoraf de 3 er specialskoler. På tre af de almene skoler er tilknyttet 
inklusionscentre.

Der er ca. 650  ansatte lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledere på skolerne i Kalundborg

For flere referencer til prospektet, kan kontaktes:
Charlotte Grummesgaard Nielsen, Fagcenterchef, småbørn og undervisnining.
Telefon: +45 59 53 55 01  /  Email: charlotte.nielsen@kalundborg.dk
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ALBERG & THYGESEN
et samarbejde mellem Lars Alberg og Karsten Thygesen

To personer med hver sin virksomhed, hvor der arbejdes med mennesker i forandring - og ledelse af forandringer. 
Forandringer der skaber blivende forbedringer, for den enkelte, for organisationen og for virksomheden. 

Både Lars og Karsten er uddannede lærere med en solid undervisnings- og læringserfaring - samtidig med, at de 
begge har været ledere i folkeskolen gennem mange år. Som skoleledere har de været drevet af det relationelle 
arbejde, og vigtigheden af at skabe gode møder mellem mennesker. Men også af, hvordan man udnytter og 
arbejder med potentialer med henblik på at skabe de bedst mulige livschancer og muligheder for børn og voksne.

De er begge erfarne coaches og mentorer - og har en særlig forkærlighed og passion for coaching som sprog og 
tankegang i ledelsen af børn og voksne. Derudover er de begge engagerede i bestyrelsesarbejdet for International 
Coachfederations danske afdeling og har derfor fingeren på pulsen indenfor udvikling af professionel coaching.

Alle kurser, uddannelser og forløb har afsæt i den systemiske tænkning og et anderkendende perspektiv. Ud fra 
troen på; “at alle har brug for “noget” - men der er ikke “noget”, som alle har brug for” - så arbejder de ikke udfra 
færdige koncepter og “hyldevarer”. Alle kurser, uddannelser og forløb samskabes i tæt samarbejde med aftageren 
- og altid med et stærkt fokus på kvalitet, teoretisk substans og ikke mindst, at der skal være en direkte 
overførselsværdi til praksis. 
Et kendetegn for Lars og Karstens stil er, at de er nærværende, involverende, modige og altid velforberedte - og 
ikke mindst at alle oplæg og træninger leveres med et glimt i øjet.

Karsten Hedegaard Thygesen
Procesguide.dk ApS

Tlf.      +45 23 39 19 29
Mail    kat@procesguide.dk
Web    www.procesguide.dk
CVR    33642849

Lars Zedlitz Alberg
LARS ALBERG ApS

Tlf.      +45 24 84 07 51
Mail    mail@larsalberg.dk
Web    www.larsalberg.dk
CVR    35673482 procesguide.dk - aps




