
Lynrunde: Hvorfor 
har I valgt netop 
dette tema? 30  
sek. pr. deltager 

Hvilke fokusområder 
indeholder vores 

tema?

Trin 1
VALG AF TEMA

Skriv 
fokusområderne 
ind her:
I har ca. 10 min.

Tema 2:
DEN 
PROFESSIONELLE 
LÆRER

Tema 1:
DET HELE
ARBEJDSLIV

Tema 3:
FOLKESKOLEN



Trin 2: 
Placer fokusområderne:
Når I placerer fokusområderne, skal I overveje to �ng:

1. Er det et fokus, der lægges bedst CENTRALT 
eller LOKALT? Eller måske begge steder?

2. Er det et realis�sk fokus på den KORTE BANE eller?
noget vi drømmer om på den LANGE BANE?

KORT

FOKUS LOKALT PÅ 
DEN KORTE BANE:

Hvad skal være vores fokus 
på skolerne og i kredsen på 

den korte bane (1-2 år)?

FOKUS CENTRALT PÅ 
DEN KORTE BANE:

Hvad skal være fokus i vores 
forening centralt de næste 1-2 år? 

FOKUS LOKALT PÅ 
DEN LANGE BANE:
Hvad skal være vores fokus 
på skolerne og i kredsen på 
den lange bane?

FOKUS CENTRALT PÅ DEN 
LANGE BANE:
Hvad skal være fokus i vores forening 
centralt på den lange bane? 

BANE
LANG
BANE



Trin 3: Hvad er vigtigst?
Hvilke fokusområder skal vi som forening 
prioritere LOKALT og CENTRALT?

CENTRALT
Vælg 1-2 fokusområder 
ud. Notér om det er på 
KORT ELLER LANG BANE.

Bliv enige i gruppen og 
send �lbagemeldingen 
afsted mod Vandkunsten

Danmarks lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København

Notér je
res t

ilb
agem

elding in
d her:

KREDSEN
Hvad er det vig�gste 

fokusområde for kredsen? 
Det kan både være på den 

korte eller lange bane
NOTÉR HER:

SKOLEN 1.0
Hvad er det vig�gste 
fokusområde for os 

hjemme på skolen? Det 
kan både være på KORT 

eller LANG bane.  
NOTÉR HER:

Hjælpespørgsmål 
Hvad er det for et 

problem vi forsøger at løse? Og 
hvorfor er det ikke løst endnu? 

SKOLEN 2.0
Hvad gør vi så nu? Hvad er et 
godt første skridt? Hvem gør 
hvad, og hvornår ses vi igen?

NOTÉR HER:
 


