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Drøftelse af udvalgsmålet for 2019: ”Det er et politisk mål, at medarbejdere og 
ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på 
uhensigtsmæssige procedurer og administration.” 
 
Drøftelse/opsummering: 
• Anerkendelse af ønsket om at skaffe mere tid til undervisning og opgaver i tilknytning til 

undervisningen. 
• En opmærksomhed på at den enkelte lærers undervisningstimetal er kraftigt forhøjet de 

seneste år – tiden til andre opgaver er dermed reduceret. Problemet er måske ikke, at 
opgaverne er overflødige, men snarere at ledelser og medarbejdere har for lidt tid til at 
løse dem. 

• Konstatering af at det formentligt vil være de fagprofessionelle ledelser og medarbejdere, 
der har den største indsigt i, hvilke procedurer og administrative opgaver der reelt er 
overflødige. Det er derfor godt, at det jf. udvalgsmålet er dem, der skal bidrage i den 
fremadrettede proces. 

• Oplevelse af, at de fleste unødvendige administrative krav kommer fra ministerierne. 
Opfordring til at overveje antallet og omfanget af udvalgsmål. Væsentligt at skolerne har 
mulighed for at etablere og forfølge egne mål, der er relevante i den lokale kontekst. 

• Ønske om at de enkelte ledelseslag løbende ”skærmer” næste lag ift. unødvendige 
administrative opgaver. Eks: Områdeledere tager stilling til om spørgeskemaer fra eks. 
Undervisningsministeriet er en kan eller skal opgave for skolelederne. 

• Gruppen drøftede udbyttet af arbejdet med elevplaner. Udbredt enighed om at effekten 
ofte ikke står mål med indsatsen. Opfordring til at kommunen benytter udfordringsretten 
ift. at tilrettelægge arbejdet med elevplaner anderledes – fokus på den løbende progression 
i elevernes læring. 

• Kvalitetsrapporten blev drøftet – god idé at overveje, om omfang/form og indhold er 
rigtigt. Politisk tilkendegivelse af, at kvalitetsrapporten er et vigtigt vidnesbyrd om 
tilstanden i skolen – ikke mindst skolebestyrelsernes og skoleledelsernes udtalelser. 

• Læringsplatformen blev drøftet. Udbredt enighed om, at skolerne er forskellige steder. På 
nogle skoler giver det god mening at arbejde med Meebook, og på andre skoler giver det 
knap så meget mening. Der er på den enkelte skole også forskel personalet i mellem – 
nogle er glade for Meebook, og andre er ikke. 

• Nogle i gruppen mente, at det skulle gøres frivilligt for skolerne, om de ville fortsætte 
arbejdet med Meebook. Andre mente, at strategien burde fastholdes. Generelt havde 
gruppen en opmærksomhed på, at det er vigtigt at vente med at kaste sig over nye IT-
systemer, før de er færdigudviklede og virker :-) 
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