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CVR nr xxxx
og
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CVR nr xxxx
og
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CVR nr xxxx
og
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CVR nr xxxx
og
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CVR nr xxxx
og
Vesthimmerlands Kommune (herefter benævnt ”Vesthimmerlands Kommune”)
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CVR nr xxxx
1. Projektets formål
”Viden I Skolen (VIS)” (herefter benævnt ”projektet”) er et fælles strategisk forskningsprojekt, som
omfatter etablering og gennemførelse af 5 ph.d.-projekter. Projektet er empirisk forankret i Region
Nordjylland.
I vor tids offentlige sektor er forskningsbaseret viden en af forudsætningerne for at skabe kvalitet og
innovation. Dette gælder også for uddannelsesområdet: Gode faglige, didaktiske og pædagogiske
kompetencer hos medarbejderne i skolen og i professionsuddannelserne, er en vigtig forudsætning for at
optimere elevernes tilegnelse af viden, udvikling og trivsel. VIS er en indsats for skabe en endnu bedre
skole, skabe bedre overgange fra dagtilbud til skole videre til ungdomsuddannelse og styrke grund- og
efter/videreuddannelse inden for professionsuddannelserne.
VIS er et fælles initiativ, hvor de nordjyske skoler kan supplere praksisviden og kommunale
uddannelsesudvikling med viden fra UCNs professionsforskning og AUs forskning. Intentionen med VIS er,
at der skabes et nyt grundlag i Nordjylland for mere forskningsbaseret, lokalforankret viden, der udvikler
den forskningsinformerede praksis i skole, grunduddannelse og i efter - og videreuddannelse.
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Projektets formål er at styrke den forskningsbaserede udvikling inden for skoleområdet og samtidig
forankre den forskningsmæssige praksis i de nordjyske kommuner. Det enkle mål er, at ”flere skal lære
mere og trives bedre”.
Der indgås særskilte og individuelle aftaler for hvert af de 5 ph.d.-projekter mellem de involverede parter,
hvor øvrige vilkår for hvert enkelt ph.d.-projekt aftales.
De 5 ph.d.-projekter gennemføres inden for følgende forskningsområder:
- Professionsforskning og professionsudvikling i skolen
- Undervisnings- og læringsstrategier herunder feedback og formativ vurdering, selvreguleret læring,
læringsudbytte og didaktik i skolen
- Entreprenørskab i skolen, herunder anvendelse af digitale medier
- Fagdidaktik, livsduelighed og specialpædagogik i skolen
- Ledelse og organisationsudvikling i skolen
Ph.d.-projekterne vil være forankret i den pædagogiske praksis og vil skulle bidrage til forskningsbaseret
udvikling i en eller flere af de nordjyske kommuner.

2. Budget og finansiering
Det fuldstændige budget for hele projektet, inklusiv fordelingen af finansieringen mellem aftalens parter,
er fastlagt i Bilag 1 (’Budgettet’).
Hver Part bærer selv endeligt de omkostninger, som Parten måtte have afholdt ud over de i Budgettet
fastlagte grænser.

3. Projektperiode
Projektet igangsættes 01.09.2017 og afsluttes 31.12.2020.
De fem ph.d.-stipendier gennemføres i perioden 01.12.2017-30.11.2020
Aftalens parter kan alle tage initiativ til at aftalen forlænges med samme indhold. Det vil ligeledes være
muligt at fremsætte ændringsforslag, som herefter forhandles.

4. Projektets organisation og bemanding
Ph.d.-projekterne forankres på AU med indskrivning af de ph.d.-studerende på Graduate School, Arts og
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Nationalt Center for skoleforskning (NCS).
De ph.d.-studerendes arbejdsplads deles mellem AU og UCN, således at der sikres en kontinuerlig
tilknytning af de ph.d.-studerende til såvel ph.d.- og forskningsmiljøet på AU og UCNs forskningsprogram
som til de nordjyske kommuner. Hensigten er, at de ph.d.-studerende indgår i stærke forskningsnetværk
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på tværs af afdelinger og institutioner, og at de løbende indgår i miljøer, der kan understøtte videndeling
til praksis og uddannelser ved UCN.
Hver Part udpeger en lokal projektkoordinator, som er ansvarlig for den daglige udførelse af Partens
aktiviteter og for den daglige koordinering mellem Parterne. Projektlederne er ikke bemyndigede til at
foretage ændringer i Projektet.
Parterne nedsætter i fællesskab en styregruppe for Projektet (’Styregruppen’). UCN og AU udpeger hver 2
medlemmer til Styregruppen. De øvrige deltagende Parter udpeger i fællesskab 2 medlemmer til
Styregruppen. Partnerne skal i fællesskab udpege Styregruppens formand blandt sine medlemmer.
Styregruppens opgaver er at følge projektet for at sikre, at projektet gennemføres inden for projektets
formål.
Styregruppen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer af Styregruppen er til stede eller repræsenteret af
et andet medlem ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Styregruppen mødes halvårligt eller oftere ved behov.
Der kan til enhver tid foretage udskiftning af egne medlemmer i Styregruppen. Det påhviler den enkelte
part at orientere de øvrige part om eventuel udskiftning af medlem så snart dette sker.
5. Offentlighed om Projektet
Parterne giver med indgåelse af denne aftale de øvrige partner tilladelse til at omtale det fælles
strategiske forskningsprojekt med direkte eller indirekte henvisning til de øvrige parter og deres deltagelse
i Projektet i forbindelse med markedsføring eller øvrig omtale af Projektet.
6. Lovvalg og værneting
Denne Aftale er undergivet dansk ret.
Enhver tvist mellem Parterne, der måtte udspringe af denne Aftale, og som ikke kan løses i mindelighed
ved forhandling, skal behandles ved Retten i Aalborg som første instans.
Underskrifter:
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Bilag 1: Budget
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