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Håndbog i professionelle læringsfællesskaber Richard DuFour Hent PDF Forskning viser, at et professionelt
læringsfællesskab, der sætter elevernes læring i centrum i et målorienteret teamsamarbejde, og hvor alle

medlemmer af teamet tager kollektivt ansvar for at tilrettelægge undervisningen, giver alle elever de bedste
læringsmuligheder.

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber er til alle, der ønsker at udvikle deres arbejde i og som et
professionelt læringsfællesskab. Bogen tilbyder en grundig indføring i, hvad professionelle

læringsfællesskaber er, og hvordan man kan komme i gang med at arbejde i professionelle team, der har
elevernes læring i fokus.

Bogen er systematisk bygget op og kommer rundt om emner som, hvordan man afklarer organisationens
formål, hvordan man får skabt et læringsfokus, og hvad man gør, når nogle elever ikke lærer. Herefter

gennemgår den, hvordan man opbygger en samarbejdskultur i professionelle læringsfællesskaber, og hvordan
man sikrer, at samarbejdet bliver tilpas resultatorienteret gennem brugen af relevant information og data.

Forfatterne beskriver også, hvordan man kan implementere professionelle læringsfællesskaber på alle skoler i
en forvaltning. Til sidst kommer de med konkrete bud på, hvordan man kan skabe konsensus i sin

organisation, og hvad lederne og underviserne kan - og er nødt til - at gøre, hvis der opstår konflikter i de
professionelle læringsfællesskaber eller i udviklingen af dem.

Bogen indeholder skemaer, der kan bruges til at vurdere, hvor i udviklingsprocessen ens egen organisation
befinder sig. Alle skemaer og redskaber kan downloades til brug i egen praksis på

www.dafolo.dk/undervisning.
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