Rekvireret kursusforløb for en skoles teamkoordinatorgruppe, bestående af
lærere og pædagoger:
”Skolen ved Søerne” har som forholdsvis ny skole haft stor gavn af at uddanne alle
teamkoordinatorer hos Sten Clod Poulsen. Kurserne har givet teamkoordinatorerne et
stort fagligt indblik i teamsamarbejde som funktion – og givet koordinatorerne nogle
færdigheder, de har kunnet afprøve i teamet på skolen. Stens materiale er et meget
grundigt og velafprøvet materiale – intet er overladt til tilfældigheder – der er en
tanke bag ethvert kursusinput. Det særlige ved kurset her er, at træning og øvelser er
vigtigt for at lære. Det er et vigtigt pædagogisk princip, synes vi – og vi kan se at det
er det, der gør, at kursusindholdet ikke går i glemmebogen. På vores skole har vi
desuden haft en opfølgende del, hvor koordinatorerne i samarbejde med skolens
pædagogiske konsulent har trænet de færdigheder, de har fået på
teamkoordinatorkurset – heri har Sten været en vigtig og god sparringspartner.
Helle Spanggaard, pædagogisk leder, Skolen ved Søerne, 2009.
Sten er en meget kompetent underviser og jeg oplevede det som et stort løft for
skolen, at alle teamkoordinatorer gennemgik teamkoordinatoruddannelsens seks
moduler.
Først og fremmest blev jeg lynhurtigt tryg ved det meget høje perspektiv, Sten
præsenterede. Han repræsenterede således ikke en bestemt organisatorisk eller
pædagogisk retning eller koncepttænkning. I stedet inviterede han os ind i et rum,
hvor der både var højt til loftet og respekt for hverdagens dilemmaer og hvor
filosofisk vid kunne mødes med praktiske overvejelser.
Den lidt specielle rollefordeling, hvor Sten var ekstern konsulent og underviser på
uddannelsesmodulerne, mens jeg som intern konsulent havde den daglige vejledning
af deltagerne, udviklede sig til et inspirerende samarbejde, da Sten er et meget reelt
menneske der prioriterer saglighed, professionalisme og ægte nysgerrighed højt.
Relevansen og nivaeuet af indholdet synes jeg rammer helt plet
Malene Bichel, intern konsulent på Skolen ved Søerne, Frederiksberg Kommune.

