
Skema
- til anvendelse efter bevilling af et kursus

Før kursus

Hvordan vil du forberede dig til 
kurset (min. 1-3 opgaver)?

 Litteratur
 Internet, film, 
 E-dok
 Gennemgang af case i 

team 
 Gå med til operation, gå 

med kollega 
 Egen og kollegers 

undren og spørgsmål

Hvad skal du personligt være 
opmærksom på for at få mest 
muligt ud af kurset – hvordan 
lærer du optimalt, hvad er din 
læringsstil, læringsstrategi?

Har du brug for en 
sparringspartner?

Gør dig foreløbige overvejelser 
om hvordan du forventer at 
anvende din nye viden, hvordan
den nye viden kunne formidles 
og implementeres - aftal med 
din funktionsleder at få afsat tid
efter kurset.  

Mine noter 

Under kursus

Vær opmærksom på din 
læringsstil: lyt, skriv, se, afprøv, 
eller bevæg dig afhængig af 
hvordan du lærer bedst.

Når du er aktivt deltagende 
husker og lærer du bedre. 

Anvend gerne logbog for at 



fastholde viden og øge din 
refleksion – både undervejs og 
ved dagens slutning.

Ved dagens/kursets slutning
 Hvilke læringspointer 

kan du trække frem?
 Hvad er 

hovedbudskabet?
 Hvilke spørgsmål har du 

fået svar på?
 Hvad vil du ændre eller 

gøre lidt anderledes 
fremadrettet?

 Hvad vil du formidle til 
dine kolleger? 

 Er der noget der skal 
implementeres i 
praksis?

 Hvad skal du tale med 
din leder om?

Efter kursus

Hvilken viden har du fået med 
tilbage til arbejdspladsen?

Hvad skal implementeres i 
daglig praksis? Har du brug for 
en sparringspartner? Skal I have
lavet en handleplan?

Planlæg formidling til kolleger

 Hvad er vigtigt at 
formidle – teoretisk, 
praktisk?

 Hvem skal du formidle 
til? Alle, udvalgte, ingen.

 Hvordan skal du 
formidle? Video, dagens
pop up emne, oplæg, 
skriftligt referat, 
workshops?      

 Hvordan skal du 
opbygge din formidling



 Hvor, hvornår, evt. 
booke PC/projektor 
m.m.



Læringsaftale mellem ledende terapeut og medarbejder

Læringsaftalen indgås på et møde mellem medarbejder og ledende terapeut, hvor Skema - til 
anvendelse efter kursusbevilling anvendes. Formålet med en læringsaftale sikrer, at 
medarbejderen og dennes leder laver en forventningsafstemning i fællesskab, om hvordan de 
ønsker at omsætte den nye viden til færdigheder og kompetencer, der kan anvendes i praksis efter
kurset.

Læringsaftalen giver lederen mulighed for at blive informeret om medarbejderens motivation, 
udvikling samt nyeste viden. 
Læringsaftalen giver medarbejderen mulighed for at være mere fokuseret på at få viden fra kurset 
implementeret i egen praksis (transfer) samt opmærksomhed på kollegers læring. 

Medarbejder og ledende terapeut kommer til at tale sammen én gang før kurset og én gang efter 
endt kursus. Aftal og afsæt tid til dette møde. Medarbejderen er selv ansvarlig for at få holdt disse 
møder og fremlægger på første møde sine forventninger og intentioner jævnfør Skema - til 
anvendelse efter kursusbevilling. 

Evaluering af det samlede forløbet med henblik på erfaringsopsamling og læringspointer samt 
opfølgning på implementering efter forløbet ligger uden for dette dokument.  


