
 

1 

 

Refleksionskort til LP-mødet 

Blev du forstyrret tilpas? 
Hvis jeg var tovholder ville 

jeg…  

Hvilke spørgsmål på mødet 

har skabt ny indsigt? 

Hvilke spørgsmål på mødet 

har skabt nye ideer?  

Hvilke spørgsmål på mødet 

har skabt 

eftertænksomhed? 

Hvis du ikke skulle skælde 

ud, hvad kunne du så 

gøre?  

Hvordan vil barnet møde 

de nye tiltag? 

LP-modellen er brugbar for 

mig fordi..  
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Refleksionskort til LP-mødet 

”Udfordrende barn” – hvad 

lærer barnet dig? 

Hvis du kunne ønske lige 

hvad du ville, hvad skulle 

det så være?  

Hvis du var moderen, hvad 

ville du så gerne have at 

pædagogen gjorde? 

Hvis du var forældre, hvad 

ville du så gerne have at 

pædagogen forstod?  

Hvis du var tovholder, 

hvordan ville du så have 

oplevet mødet? 

Hvilke positive ting tror du 

kommer ud af dagens 

arbejde?  

Fortæl om en sjov episode 

med et barn  

Fortæl om en sød 

oplevelse med et barn 
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Refleksionskort til LP-mødet 

Jeg glæder mig mest til LP-

mødet fordi…  

Hvis ikke jeg har sagt 

noget på mødet, er det 

fordi… 

Jeg føler ikke, at jeg har 

fået afklaret…  

Hvis jeg var en flue på 

væggen havde jeg set/

hørt…  

Jeg har forstået ved 

dagens analyse/tiltag at… 

I dag er jeg stolt af, at jeg 

har bidraget med… 

Det mest banebrydende 

der er blevet sagt i dag er… 

Hvad synes du det bedste 

makkeren til højre har 

bidraget med?  



 

4 

 

Refleksionskort til LP-mødet 

Hvad er det bedste ved at 

have dette  

problem? 

Hvem mener du har 

bidraget med noget 

virkningsfuldt i LP-

arbejdet? 

Blev du forstyrret på en 

upassende måde? Hvis ja, 

hvordan? 

Hvilke styrker har vi i LP-

gruppen? 

Hvordan kan gruppens 

arbejde blive optimeret? 

Hvad forventer du af næste 

møde?  

Hvis du var forældre, 

hvordan ville du så opfatte/

se de tiltag der er sat i 

værk? 

Hvordan tror du de andre 

opfatter din indsats på 

mødet?  
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Refleksionskort til LP-mødet 

Hvilke andre relationer kan 

det være relevant at 

arbejde med?  

Hvad tror du dine kolleger 

ønsker af/fra dig i 

fremtiden ift. LP-arbejdet?  

Hvilke andre spørgsmål 

kunne have været 

hensigtsmæssige at stille 

til udfordringen? 

Hvad var det vigtige ved 

dette møde? 

 

Hvad fra dagens møde får 

dig til at reflektere videre? 

Hvem vil du gerne høre 

mere fra - og hvorfor? 

Nævn 3 positive ting ved 

LP-arbejdet! 
Lav selv flere kort... 
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Refleksionskort til LP-mødet 

  

  

  

  


