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Læringskonferencer og feedbacksamtaler 
 
 
Skolens vision: 

– Mindskning af gabet – vores elever skal kunne måle sig med elever fra andre skoler med 
hensyn til læring, udvikling og trivsel. 

– Bedre overgange til ungdomsuddannelserne – alle elever er uddannelsesparate efter 9. årg. 
og har ambitioner for deres fremtid. 

  
Formål med konferencerne  
Læringskonferencerne har til hensigt at sikre løbende1 og systematisk fokus på elevernes 
læringsprogression. Dette for at hæve niveauet for den enkelte elev i almindelighed samt for 
skolen i særdeleshed, så skolens vision på sigt indfries. 
 
Med udgangspunkt i de første punkter i skolens elevkodeks holdes fokus på fremmøde/fravær 
samt på dansk og matematik.  
 
 

1. Møde velforberedt og til tiden. 
 
  

2. Deltage aktivt i undervisningen og lære mest muligt.   
 
 
Konferencerne og de dertil hørende opfølgningsmøder indgår som naturlig del af skolens 
evalueringshjul, og bruges aktivt i forbindelse med de feedbacksamtaler, som afholdes med 
elever og forældre i løbet af skoleåret.    
  
Procedurer omkring konferencerne 

                                                           
1 Summativ, resultat- og opgavebaseret feedback er den form for feedback, der har den mindste effekt. Den 
største effekt på elevens læring og udvikling har den feedback, som gives løbende, og som er begrundet i 
solide data, herunder både generelle data, lærings- og undervisningsdata, observationsdata og trivselsdata 
om elevens udvikling (Hattie og Yates 2014: 103-112). 
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Inden en læringskonference har teamet til opgave sammen med relevante 
vejledere/ressourcepersoner at indsamle data samt gennemgå de punkter, som danner 
udgangspunkt for konferencen.   
 
Data er ikke et mål i sig selv, men er et middel til at opnå mere oplyst og kvalificeret viden om 
elevernes standpunkt og progression, så der løbende kan sættes nye læringsmål. Data kan ikke 
stå alene, men bruges som fundamentet i den professionelle vurdering. Det er vigtigt, at der er et 
stærkt fokus på progressionsdelen (i hvilken retning udvikler eleven sig) – også for de mest 
kompetente elever!  
 
 

 
 
 
Eksempler på data, som bruges til læringskonferencen: 

• Fraværstal og -historik (elever med fravær under 5 pct. karakteriseres som grønne, fravær 

fra 5 pct. til 9 pct. som gule, og elever med fra fravær over 9 pct. som røde). 

• Sprogvurdering for de mindste elever  

• Kik på Sproget  

• DVO (ordblindhed) 

• Nationale test  

• Andre relevante test 

• Dagligdagsobservationer  

 

Teamet indplacerer herefter de enkelte elever i forebyggelsestrekanten (grøn, gul og rød).  
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Under konferencen deltager, foruden teamet, nærmeste leder samt relevante 
vejledere/ressourcepersoner. Teamets gennemgang af de enkelte elever danner udgangspunkt 
for en fælles drøftelse, som tager udgangspunkt i følgende spørgsmål (DuFour & Marzano): 

o Hvad er det, vi ønsker, eleverne skal vide? 

o Hvordan kan vi vide, om eleverne lærer noget? 

o Hvordan reagerer vi, når eleverne ikke lærer? 

o Hvordan beriger og udbygger vi læringen for de kompetente elever? 

I slutningen af konferencen laves der aftaler om,  
o Hvad teamet gør? 

o Hvad vejlederne/ressourcepersoner gør? 

o Hvad nærmeste leder gør? 

o Hvordan forældrene orienteres og inddrages bedst muligt? 

 

• Efter konferencen gennemgår teamet sammen med relevante vejledere/ressourcepersoner 

de aftaler, der er lavet, så der skabes overblik. Dette gentages i slutningen af skoleåret, 

hvor nærmeste leder deltager.    

 
Procedurer omkring feedbacksamtaler  
I naturlig forlængelse af læringskonferencerne og af opfølgningsmøderne afholder teamet 

feedbacksamtaler med forældrene. Eleverne deltager. Fokus er på fravær, dansk og matematik.  

Status, progression og læringsmål for den enkelte elev gennemgås ud fra en fast skabelon, som 

bruges på tværs af årgange og afdelinger.   

Forældrene får en kopi af skabelonen med hjem, jf. ovenstående.  

 
Udkast til plan for 2018-19  

➢ Fælles opstartsmøde om læringskonferencer og feedbacksamtaler onsdag i uge 32 (2018). 
Ledelsen rammesætter og præsenterer et udkast til skabelon for feedbacksamtale på 
fagteammødet.  

 

➢ Dem, som har forældremøder inden første feedbacksamtale, orienterer forældrene om 
samtalerne. 

 

➢ LS og TCT koordinerer med MAL og DH i.f.t. vikarpulje til dækning af kendt fravær 
vedr. læringskonferencerne i uge 35-36.  

 

➢ Mandag den 27. august (uge 35). Arbejdet med skabelon til feedbacksamtale 
viderekvalificeres og klargøres til første feedbacksamtale torsdag 27 september (uge 39).  

 



__ 
 
 
 
 

 

4 

 

 

Tovshøjskolen 
Janesvej 2, 8220 Brabrand 
Tlf: 87 13 90 50 - Mail: tov@mbu.aarhus.dk - Web: www.tovshoejskolen.dk 

➢ Første læringskonference afholdes i løbet af uge 35-36 (ca.) – dvs. inden uge 39. Den uge 
lukker vi PLC for at frigive tid til AL, MAL og MMR. 

o Personale som deltager i læringskonferencerne: 

▪ DO, AL MAL er med som gennemgående figurer. 

▪ MA er med i.f.t. 0.-2. årg. 

▪ PA er med i.f.t. 3.-4. årg. 

▪ MMR er med i.f.t. 5.-6. årg. 

▪ JO er med i.f.t. 7.-9. årg. 
 

➢ Herefter første feedbacksamtale torsdag den 27. september i uge 39.  
o Vi deler samtalerne op, så dansklæreren tager den første feedbacksamtale (hvorfor 

fokus kun er på fravær og dansk), mens matematiklæreren deltager som 
reflekterende observatør, som skal have fokus på, hvorledes det videreformidlerede 
lader til at blive modtaget. Næste gang byttes rollerne. Sidste gang (tredje gang) 
samles det til fælles feedback (fravær, dansk og matematik).  

o Vi skal huske på dem, som ikke har deres teammakker med grundet nedsat tid. De 
skal have en anden makker (fx DO og JO).  

  

➢ Anden feedbacksamtale i uge 47. 
 

➢ Tredje feedbacksamtale i uge 19. 
 

➢ Vi evaluerer med skolebestyrelsen (man kunne også overveje at ”interviewe” udvalgte 
forældre om deres oplevelse). Der evalueres også i afdelingerne efter hver 
feedbacksamtale. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


