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Pædagogisk Analyse i skoler og dagtilbud
I bestræbelserne på at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, har vi i
Brønderslev Kommune valgt at arbejde med en fælles pædagogisk analysemodel. Formålet er at opnå en
systemisk tilgang og et fælles sprog blandt kommunens pædagogiske personale med øget inklusion, trivsel
og læring til følge for alle børn i dagtilbud og skoler.

Organisering
I børnehaver og skoler skal rammerne omkring arbejdet med Pædagogisk Analyse foregå i team. Den enkelte leder tager selv stilling til en fornuftig teamorganisering og udpegning af PA-koordinatorer1 – som udgangspunkt én PA-koordinator pr. team. Den anbefales, at hvert team max. har 7 deltagere inkl. PAkoordinatoren.

Faglig
udviklingskoordinator

PA-vejledere
8 vejledere udpeget i hhv.
PPR og Støtteteamet

Teams i alle dagtilbud
og skoler

Team A - X skole
1 PA-koordinator
x medarbejdere
PA-vejleder
Team 1 - Y dagtilbud
1 PA-koordinator
Jonna Nielsen

x medarbejdere

PA-vejleder

Team...etc.

Til at understøtte PA-koordinatorerne og det enkelte team både metodisk og fagligt, er der udpeget et antal PA-vejledere2 blandt medarbejderne i hhv. PPR og Støtteteamet. Hver PA-vejleder tilknyttes et antal
team i skoler og dagtilbud. Vejledningen kan både være pr. mail, telefon eller ved fysiske møder med det
enkelte team.

1
2

PA-koordinator = Pædagogisk Analyse koordinator
PA-vejleder = Pædagogisk Analyse vejleder

2

30_09_2014/ hj

Kompetenceopbygning
Efteråret 2013 var opstart på et kompetenceforløb for både ledere, PA-vejledere og -koordinatorer som afsluttes medio marts 2014. Herefter fulgte et kompetenceforløb forløb for øvrige medarbejdere i dagtilbud
(inkl. dagplejen), skoler og SFO - i alt ca. 970 ledere og medarbejdere.
Kompetenceforløbet omfattede såvel tilstedeværelsesseminarer og opgaveløsning i team.

Modellen - Pædagogisk Analyse
I Pædagogisk Analyse skal teamet arbejde systematisk med en problemstilling, og systematikken i den Pædagogiske Analyse hjælper teamet til i fællesskab ikke at gå direkte til handling. I stedet skal teamet i de
forskellige faser blive i det undersøgende og afklarende felt, indhente informationer, lave analyser og
sammen vælge handling (Nordahl 2007). På denne måde er det hele teamet, der sammen gennemgår en
læringsproces.
I Brønderslev Kommune anvendes Thomas Nordahls model Pædagogisk Analyse, som lægger sig tæt op af
den model, der hedder LP-modellen. Modellen for Pædagogisk Analyse ses nedenfor.

I kompetenceforløbet anvendes ovenstående grundbog ifm. introduktion til
Pædagogisk Analyse.
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Opgaver og roller i teamet
Funktionen som PA-koordinator spiller en vigtig rolle i børnehavens/skolens arbejde med Pædagogisk Analyse. PA-koordinatorens rolle/opgave er følgende:
• Opgavefordeling og planlægning i forhold til analysearbejdet
•

Tidsdisponering på møderne og i teamets arbejde med en udfordring/problemstilling

•

Modelloyalitet – overordnet ansvarlig for, at de forskellige faser i den Pædagogiske Analyse bliver
anvendt

•

Bidrage til forpligtelse og integritet i teamets arbejde

•

Bidrage til, at der bliver en god kommunikation om de udfordringer eller de problemer, der skal
drøftes

•

Sikre, at alle i teamet bliver hørt, og at kommunikationen er konstruktiv

•

Ansvar for teamets kontakt til PA-vejlederen

Oversigt - Roller i PA-teamet

• stimulere til systematik
i arbejdet med
analysemodellens faser
• opmærksom på alles
deltagelse
• tidsdisponering
• opgavefordeling

• ærlig
problembeskrivelse
• søgelys på egen praksis
• prioritere tiltag
• opfølgning af tiltag og
opgaver

PAkoordinator

Resten af
teamet

Vejsøger

Sekretær

(den/de der fremlægger
en udfordring ud fra sin
pæd. praksis)

• stille afklarende
spørgsmål
• interesse og respekt for
vejsøgers beskrivelse
• bidrage til systematik
• opfølgning af tiltag og
opgaver

• refererer teamets
aktivitet og aftaler
• skriftlig støtte til
fremdrift, systematik og
fælles forståelse

Bortset fra rollen som PA-koordinator går de øvrige roller på skift i teamet. Er det PA-koordinatoren, der
selv har en udfordring, kan teamet hente en PA-koordinator fra et andet team ind til disse møder.
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Perspektiver – samarbejdet lærere og pædagoger
I Brønderslev Kommune forventer man, at arbejdet med den samme analysemodel på sigt giver en fælles
pædagogisk platform og et fælles sprog. Ikke mindst forventes det, at ville gavne de børn, der samarbejdes
om.
I forbindelse med implementeringen af Pædagogisk Analyse har man valgt at sammensætningen af team
ikke sker på tværs af dagtilbud og skoler. På sigt er det tanken, at teamene skal have mulighed for at blive
sammensat og arbejde tværfagligt. F.eks. forestiller vi os her et særligt potentiale i forhold til overgangen
fra dagtilbud og skole og i indskolingen.
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