
 
Professor Helen Timperley er en 

internationalt anerkendt forsker inden for 
udvikling af skole og pædagogisk praksis. 

Det er lykkedes UCN og Aalborg Universitet at få hende 
til Danmark for at inspirere undervisere, skoleledere, 

pædagogiske ledere m.fl. fra hele uddannelsessystemet.  
De to dage tilrettelægges som workshops med aktiv deltagelse.  

UCN og AAU inviterer til 
workshopdage med den newzealandske 

skoleforsker Helen Timperley

HELEN 
TIMPERLEY 

AALBORG 4. JUNI
9:00 – 15:30

Professionshøjskolen UCN
Mylius Ericsens Vej 137

9210 Aalborg SØ

KØBENHAVN 7. JUNI
9:00 – 15:30

Scandic Sluseholmen
Molestien 11

2450 København SV



AALBORG  /  4. JUNI 9.00 - 15.30

Udvikling af professionelle  
læringsfællesskaber af høj kvalitet 
I workshoppen arbejder vi med elementer i det 
professionelle læringsfællesskab, der har indflydelse 
på elevernes læring og trivsel, herunder bl.a. kobling 
til skolens mål, ledelse af læringsfællesskabet, 
anvendelse af evidens og ansvarlighed over for 
undervisningens effekt.

Professionelle samtaler  
I workshoppen arbejder vi med de elementer i 
professionelle samtaler, der har indflydelse på 
kvaliteten, bl.a. de ressourcer, der skal bringes ind 
i samtalen, relationer med tillid og udfordringer, 
processer i samtalen, aktuel viden og den 
organisatoriske kultur omkring samtalen. 

Læs mere om programmet i Aalborg:  
www.ucn.dk/helen-timperley

Tilmelding til  
Aalborg-workshop

KØBENHAVN  /  7. JUNI 9.00 - 15.30

Hvordan kan skoleledere facilitere  
skole- og lærerudvikling?
I denne workshop for skoleledere og pædagogiske 
ledere fra hele uddannelsessystemet præsenterer 
Helen Timperley international forskning om læreres 
professionelle læring. Udgangspunktet er den centrale 
model i Timperleys tænkning: ”The Inquiry Cycle”, som 
er en undersøgende og vidensopbyggende tilgang til 
undervisningsudvikling med fokus på elevernes læring. 
I workshoppen skal vi arbejde med, hvad der ligger af 
udfordringer for ledere i faserne i ”The Inquiry Cycle”.

Læs mere om programmet i København:  
kortlink.dk/xa6z 

Tilmelding til  
København-workshop

TIMPERLEYS 
UNDERSØGENDE  

CYKLUS
FOR LÆRERE

UDGANGSPUNKTET:
UNDERSØGELSE AF 

ELEVERNE OG DERES LÆRING
Hvad har eleverne brug for til at 

arbejde og lære bedre?
Hvad kan og ved de allerede?

Hvordan ved vi det  
– analyse af data

UNDERSØGELSE 
AF LÆRERNES 

UDVIKLINGSBEHOV
Hvilken viden og 

færdigheder har vi som 
lærere brug for til at 

undervise, så det 
matcher elevernes 

behov?

EVALUERING  
AF TILTAG

Hvad kom der ud af det?
Hvordan har det påvirket 
eleverne og deres læring?

Hvordan ved vi det  
- analyse af data SØGNING 

AF VIDEN, TEORI 
OG INSPIRATION
Udvikling af nye 

faglig-pædagogiske 
tiltagAFPRØVNING

- af nye tiltag i 
undervisningen
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PRAKTISK INFO
•  Pris for deltagelse pr. dag: 250 kr. inkl. moms

•  Prisen inkluderer forplejning og  
Helen Timperleys bog ”Styrken ved 
professionel læring”, Dafolo

•  De to workshops foregår på engelsk.

http://www.ucn.dk/helen-timperley
http://kortlink.dk/xa6z

