
Opsamling, Dialogforum for Skoleområdet den 11. marts 2019 

På de følgende sider er ”frigøre tid”-noter fra grupperne  
Input fra Grøn/1 gruppe 
Input fra Gul/2 gruppe 
Input fra Rød/3 gruppe 
Input fra Blå/4 gruppe 
Input fra Lyserød/5 gruppe 
Input fra Hvid/6 gruppe 
 
Fremlæggelse af input fra skolebestyrelserne vedr. udvalgsmålet: 
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. 
Input fra Grøn/1 gruppe: Buskelundskolen, Gødvadskolen, Sorring Skole, Dybkær Special-
skole; DLF v/Niels Jørgen, Helga (ref. Mikael) 
 
Skole: Buskelundskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Opgaver fra central administration til 
skoler skal begrænses. 
Vigtigt at bevare kontakten mellem 
skole og forældre. 

Meebook; AULA; PK-PLF; PLC-indsats; Forpligtende 
samarbejder 
Do. er alt sammen noget, der skal afsættes tid til, og 
man som skole skal forholde sig til. 
Oversættelsesopgaven. Det at skabe meningen med 
det, som igangsættes.  

 
Skole: Sorring Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Alle tiltag er vigtige, det handler om timing.  
PLC-projektet var der allerede arbejdet med lokalt, men en central forventning om at skulle 
levere noget, fordi det skulle bruges af Skoleafdelingen. Alt for konceptstyret, der skal bru-
ges en central fastlagt model. 

 
Skole: Dybkær Specialskole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Balancen mellem den lokale forankring og styring og det fælles skolevæsens centrale ram-
mesætning og styring i detaljen. 

 
Danmarks Lærerforening, DLF 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
PLF er fornuftigt, men bør times i forhold til f.eks. læringsplatform. Ting kommer oveni hin-
anden.  
Der skal være tiden til at forankre projekterne. 

 
Referat af gruppedrøftelse v/referenten 
Fokusområder og konkrete tiltag/forslag 
• Generelt positive tilkendegivelser overfor projekterne. Det handler om timingen, og mu-

ligheden for lokalt at kunne vælge til og fra.  
• Der er skal-opgaver, lovbundne opgaver. Det er de selvskabte projekter der skal være 

fokus på. Der er bare for mange bolde i luften. For mange ting at forhold sig til i hverda-
gen, f.eks. PK-PLF; PLC; AULA; MeeBook; Forpligtende samarbejder 

• PK-PLF er godt, men det bliver styret alt for hårdt, vi går for meget i takt. Så meget at 
det kan miste værdien. Gælder også f.eks. PLC-projektet 

• Fokus på om det gavner hos børnene.  
• Tænkes i politiske signaler. Det skal være ok at sige nej. 
• Respekt for det lokale ledelsesrum, forstået bredt som samarbejdet mellem ledelse, be-

styrelse osv. 
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Fremlæggelse af input fra skolebestyrelserne vedr. udvalgsmålet: 
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. 
Input fra Gul/2 gruppe: Dybkærskolen, Gjessø Skole, Sølystskolen, Skægkærskolen, FOA 
v/Christian, Peter (ref. Anne) 
Skole: Skægkærskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Skolebestyrelsen udtaler, at det har de svært ved at udtale sig om. Bestyrelsen har bedt le-
delsen om at pege på noget, hvis muligt. 
Ledelsen arbejder løbende med at tilpasse og fjerne uhensigtsmæssigheder. 

 
Skole: Dybkærskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Skolebestyrelsen har ikke bud på områder 
Medarbejderne udtaler, at ledelsen pålægges uhensigtsmæssige ting ovenfra, hvilket ledel-
sen ikke oplever at være udsat for. 
Ledelsen kan ikke pege på noget konkret – men godt at det nu er tid til at arbejde med elev-
planerne på en anden måde – der er kommet større frihed. 

 
Skole: Gjessø Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Svært at pege på noget. Der er drøftet Meebook, elevplaner og forældresamtaler – og om 
det kunne gøres på en ’smartere’ måde. 
Lærerne vil gerne høres mere konkret i forhold til det 
Vigtigt at ledelsen er et ’filter’, og at det er tydeligt, hvad der er et kan og et skal. 

 
FOA (organisation for pædagogmedhjælpere) 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
 Indkøbsaftaler 

 
Referat af gruppedrøftelse v/referenten 
Fokusområder og konkrete tiltag/forslag 
• Forældre oplever der er en god dialog mellem skole og hjem. 
• Intra – mange måder at bruge det på. Vi skal være mere klare i det, når vi får AULA. Må-

ske kan vi nedjustere og sortere i det, der sendes hjem. Tydeliggøre om det er oriente-
ring eller noget der skal svares på. Tydelige formål. 

• Bedre at der er et sted at søge i end et sted, hvor der sendes noget ud fra. Kan børnene 
have et ’større ansvar’ fra mellemtrin og op? 

• Forslag om at sørge for at det man laver i Intra, også er noget, der sendes ud – fx elev-
planer og ugeplaner. Mere effektive arbejdsmåder og mere dynamisk tilgang. 

• Der er kommet mere ro på lærernes brug af Intra. Fylder ikke så meget mere. 
• Vigtigt at have en forventningsafstemning i forhold til den nye platform. Giver en anled-

ning til at stoppe op og få nye vaner. 
• Vigtigt at lederen er med til at oversætte for lærerne, hvad der er kan- og hvad der er 

skal-opgaver. Og hvad skolelederne bruger tiden på. 
• Lederne svarer på mange spørgeskemaer fra forskere og andre med interesse for områ-

det. 
 

 
Fremlæggelse af input fra skolebestyrelserne vedr. udvalgsmålet: 
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. 
Input fra Rød/3 gruppe: Frisholm Skole, Hvinningdalskolen, Thorning Skole, Voel Skole, Sil-
keborg Ungdomsskole, Jarl (ref. Charlotte) 
Skole: Thorning Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
• Løbende krav om ex. statusudtalelser fra 

Familieafdelingen opleves tidskrævende 
• Arbejdet med elevplaner             -> 
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• Nationale test Bedre med løbende feedback til eleverne og 
forældrene 

 
Skole: Frisholm Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
• Elevplaner                                  -> 
• Spørgeskemaer ex. evaluering af skole-

strukturen 

Fokus på den løbende evaluering og feed-
back 

 
Skole: Voel Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
• Meebook 
• Fælles ejendomsdrift – skolens medarbej-

dere må løse alt for mange praktiske op-
gaver, der tidligere blev ordnet af en pe-
del/rengøringspersonale (hænge gardiner 
op, støve af bag bøger osv.    -> 

• Psykologernes tid anvendes ikke hen-
sigtsmæssigt/der bruges meget tid på 
landevejen  

 
 
 
 
 
 
Pedellerne tilbage til skolerne 

 
Skole: Hvinningdalskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
• Mebook                                   -> 
• Fælles ejendomsdrift – det er et alt for 

bureaukratisk system. Der bruges for 
mange personaleressourcer på skolen på 
at kompensere  

Løs op for systemkravet – nogle steder virker 
det 

 
Intet referat af gruppedrøftelse 

 

Fremlæggelse af input fra skolebestyrelserne vedr. udvalgsmålet: 
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. 
Input fra Blå/4 gruppe: Funder-Kragelund Skole, Grauballe Skole, Langsøskolen, Trekløver-
skolen, BUPL v/Søren, Søren (ref. Kaj) 
Skole: Grauballe Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Udfordringsretten på elevplaner 
De administrative opgaver ligger på ledelsen 

Der er ikke kommet konkrete forslag til initi-
ativer. 
Evt. udfordre elevplaner med henblik på at 
forenkle dem, minimere dem, overveje alter-
nativer  

 
Skole: Trekløverskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
På linje med Grauballe 
Der har været fokus på fornuftig brug af ti-
den. Det er helt centrale (UVM) ting, der fyl-
der med krav. 

Det er et generelt fænomen, at der mangler 
tillid, og der er meget kontrol. 

 
Skole: Funder-Kragelund Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
SB finder emnet svært. Fra drøftelserne i SB 
nævntes kvalitetsrapporten: den er talmæs-
sig tung. Bliver vi klogere af dem? Kan man 
stramme det op? 

Forenkling af kvalitetsrapporten. 
Mængden af opgaver gør det svært. 
Den enkelte undersøgelse kan godt ses som 
vigtig, men det kammer over. 



Opsamling, Dialogforum for Skoleområdet den 11. marts 2019 

Undersøgelser generelt fylder: Forældretil-
fredshedsundersøgelse andre undersøgelser 
At skulle evaluere en skolestruktur 

Forslag om en ”skydeskive”, hvor kerneopga-
ven er i centrum. 

 
Skole: Langsøskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Svært at finde områder, der rammer medar-
bejderne. Det er flere ressourcer, der skal til.  

Elevplan er ikke et entydigt begreb, og det 
forvaltes forskelligt. 
MED- og AMIR-møder skal have et service-
tjek. 
Skoleafdelingen skal også se indad, f.eks. er 
evaluering af skolestruktur meningsløs. 
Budgethøringer en skinproces. Og hvorfor 
skal vi deltage i formulering af udvalgsmål? 
Ønsker ikke centralt fastsatte regler for elev-
planer, digitale platforme m.m. 

 
BUPL 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Når man tager noget væk, skal man passe på med, at man ikke erstatter det med noget lige 
så krævende – tiden skal frigives til kerneopgaven. 

 
Referat af gruppedrøftelse v/referenten 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Udfordringsretten ift. elevplanen 
 

Elevplanen er nok det eneste, der er tilbage, 
hvor lærerne kan spare tid. 
Det er vigtigt med lokale frihedsgrader f.eks. 
omkring elevplanerne. Hvad giver mening 
hos os? 

Kvalitetsrapporten Kunne man se på udfordringsretten ift. kvali-
tetsrapporten. Vores er bygget op omkring 
centrale krav, men kunne den slankes? 

Service-tjek: kan der lettes på arbejdsgange 
f.eks. omkring indstilling af børn og vores 
møder i det centrale? 

Budgethøringen er krævende men mening-
sløs, fordi den kommer, når alt er skrevet. 
Kan det udfordres? 
Opmærksomhed generelt på at vi ikke spil-
der tid på unødvendigheder. 
Evt. frigjort tid skal gives til kerneopgaven. 

 
 
 

Fremlæggelse af input fra skolebestyrelserne vedr. udvalgsmålet: 
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. 
Input fra Lyserød/5 gruppe: Ans Skole, Bryrup Skole (SL), Fårvang Skole, Resenbro Skole, 
Vestre Skole, Jonas (ref. Helle) 
Skole: Resenbro Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Hvordan frigør vi tid i forhold til det, der 
kommer udefra?  
Presset på tid, de lavthængende frugter er 
fundet.  
 

Indkøbsaftaler mere smidige. 
Mange møder om børn med særlige udfor-
dringer, de kører i ring, kan optimeres. 
Leder skal holde paraply over medarbejder, 
på samme måde med skolechef over skolele-
der: Vælg at sige nej. 

 
Skole: Ans Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Elevplaner, ikke i alle fag på f.eks. 8. årgang (lovstof), kædes sammen og forenkles. 
Forsøgsordning om at køre med store klasser gav fleksibilitet i lærernes måde at arbejde på.  
Inviter politikerne ud at skygge en lærer en dag, der er svarene, ikke hos forældrene. 
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Skole: Fårvang Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Spørgeskemaundersøgelser, hvad kan de 
bruges til? Hvis forældrene opdrager børnene 
bedre, så hjælper det mht. udbyttet af un-
dervisningen. 

UPV giver kendte resultater, er et slag for de 
ikke-parate elever.  
Elevplaner er svære at gøre dynamiske, for-
ældrene har ringe udbytte af dem. Dialog! 

 
Skole: Bryrup Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Har spist de lavthængende frugter.  
Spørg kun, hvis resultatet skal bruges (både 
skolebestyrelse og medarbejdere). Rapporter 
er gamle, inden vi får dem, ikke produktivt.  

Møderne i Dialogforum: Det vigtigste er, at vi 
samles.  

 
Skole: Vestre Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Kan ikke som forældre pege på optimering 
for medarbejdere. Vi skal ikke droppe 
Meebook og PLF, investering i fremtiden  
Fastholde fokus på skoleudvikling. 

Kan der findes noget ved ledelsen? Mere på 
skolen end centralt, f.eks. krav om doku-
mentation v/PPR.  
Bedre planlægning og færre leder-hovsa-ting 

 
Referat af gruppedrøftelse v/referenten 
Fokusområder og konkrete tiltag/forslag 
• Hvordan giver dialogmøderne værdi? 
• De lavhængende frugter er spist 
• Forsøg med store klasser, råderum for store klasser.  
• Muligheder mht. elevplan. 
• Indkøbsaftaler. 

 
 
 

Fremlæggelse af input fra skolebestyrelserne vedr. udvalgsmålet: 
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. 
Input fra Hvid/6 gruppe: Balleskolen, Gjern Skole, Sejs Skole, Virklund Skole, HK v/Hanne, 
Lars (ref. Siff) 
Skole: Sejs Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Mere plads til lokal ledelse, så skolen ikke 
skal sadle om ved et præcist krav om en ind-
sats.  
Lærernes 40 timer til udvikling bliver næsten 
alle brugt på initiativer, som er defineret fra 
centralt hold.  
 

Færre indsatser fra kommunen, der skal im-
plementeres på en bestemt måde.  
Der er ikke brug for forpligtende samarbej-
der: Skolerne samarbejder allerede frivilligt, 
hvor det giver mening.  
Opmærksomhed på, hvad der udsendes fra 
centralt hold, og hvad man skal deltage i. 
Kvalitetsrapporten er et rigtig godt værktøj, 
som kan bruges mere: saml fx evaluering af 
skolestrukturen og uhensigtsmæssige proce-
durer og administration i rapporten.  

 
Skole: Balleskolen 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Øget fokus på, hvordan lovene fra Christi-
ansborg skal implementeres i kommunen, fx 
fokus på at samle indsatser og initiativer. 
Der kan ikke presses mere ind i forhold til, 
hvor meget lærerne skal undervise.  
En høring, fx skolestrukturen, sætter ting i 
gang, som kræver meget tid på skolerne.  

Forslag til kommunale initiativer og indsat-
ser, som giver mening: Vejledning til, hvor-
dan forældrene skal bruge Meebook. Gode 
portaler for medarbejderne, hvor forberedel-
sesmateriale er tilgængeligt. 
Samle indsatser og initiativer fra Christians-
borg   
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Kommunale indsatser og initiativer kan være 
fordelagtige. 

Optimere de ressourcer, der bruges på UU.  
 

 
Skole: Virklund Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
De uhensigtsmæssige regler og procedurer 
kommer fra ministeriet (UVM).  
Fortsat fokus på de indsatser, man har star-
tet, fx de forpligtende samarbejder.  
Hvis tiltag skal være en succes, så skal lære-
ren se en mening med det.  
Anerkender opgaven med at finde uhensigts-
mæssige procedurer og administration, men 
svært for forældrene at byde ind med noget 
– det havde været bedre hos medarbejdere 
Ledere og lærere gør allerede, hvad de kan, 
for at fjerne uhensigtsmæssige procedurer.  

Mere fokus på at vurdere omkostningerne i 
forbindelse med nye initiativer 
Øget fokus på kvalitative elementer i kvali-
tetsrapporten, så skolerne og eleverne ikke 
alene bliver målt på tal. Hertil er det et sig-
nal til eleverne om, at andre parametre end 
de kvantitative målbare er vigtige. 

 
Skole: Gjern Skole 
Fokusområder  Konkrete tiltag/forslag 
Der bliver pt. ikke brugt tid på overflødige 
procedurer og administration  
Mange af de uhensigtsmæssige procedurer 
og administration kommer fra Christiansborg 
fx den nye skolereform, som tager meget tid 
på skolen (der er også gode elementer). 
De forpligtende samarbejde er et godt og 
spændende tiltag, som bidrager positivt til 
samarbejdet med andre skoler. Der er også 
andre gode centrale initiativer, men de tager 
alle tid.  

Fokus på kommunikation på ForældreIntra 
/Aula 

 
Referat af gruppedrøftelse v/referenten 
Fokusområder og konkrete tiltag/forslag 
• Det er svært for bestyrelserne at komme med indspark til, hvad der foregår på skolen  
• Optimeringen er sket – der er ikke mere at komme efter på skolerne 
• Når der kommer noget fra centralt plan, så skal systemet være klar på forhånd  
• Frihed og decentralisering: Mere tid og frihed til ledelserne 

 
 

Referaterne er samlet den 1. april 2019 
Helle Præsius Busk 


