
Udvalgsaftale 2019 

Udvalgsmål 
Mål for bevilling 41 Skoler 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Videnscentre 
Med henblik på at det samlede 
skolevæsen lykkes med at 
opfylde de tre nationale mål fra 
skole-reformen, skal 
videnscentrene understøtte 
skolerne i på tværs i 
skolevæsenet at opbygge den 
nødvendige viden 
og kapacitet gennem udvikling 
af netværk og videndeling. 

Understøtte udvikling af 
viden i det samlede 
skolevæsen ved at: opsamle, 
producere og efterfølgende 
dele aktuel/ny viden.  

Support til skolerne i at udvikle 
prakis der understøtter en 
varieret og motiverende 
skoledag. 

Videnscentrene varetager 
indenfor hvert sit område 
praksisnær 
kompetenceudvikling af 
medarbejderne ved samtlige 
kommunale skoler. 

At vi i løbet af de næste 5 år 
(2017-22) på kommunalt 
niveau kan registrere en 
stigning i elevernes faglige 
progression gradvist år for år. 
Særligt skal andelen af ’gode’ i 
dansk og matematik 
Øges. 

At vi i løbet af de næste 5 år 
på kommunalt niveau kan 
registrere en stigning i 
andelen af elever der målt 
efter 15 måneder fastholdes i 
deres ungdomsuddannelse, 
således vi når 95% 
målsætningen. 

At vi i løbet af de næste 5 år 
på kommunalt niveau kan 
registrere en stigning i 
andelen af børn og unge med 
dansk som andetsprog der 
får forudsætninger for at tage 
en ungdomsuddannelse.  

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. 

Kerneopgaven forstås 
overordnet som at indfri de 
nationale mål: 

 Folkeskolen skal
udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige, de
kan.

 Folkeskolen skal 
mindske betydningen af 
social baggrund i forhold 
til faglige resultater.

 Tilliden til og trivsel i 
folkeskolen skal styrkes 
blandt andet gennem 
respekt for professionel 
viden og praksis.

Skoleafdelingen forventes i 
foråret 2019 i samspil med de 
lokale ledelser og MED-udvalg 
at afklare om der lokalt i 
kommunen og på den enkelte 
skole er uhensigtsmæssige 
regler og procedurer der 
blokerer for ledelsens og 
medarbejdernes mulighed for 
at fokusere på kerneopgaven. 

At såvel ledelse som 
medarbejdere i 2021 oplever et 
større professionelt råderum 
med hensyn til forberedelse af 
kerneopgaven og dermed også 
mulighed for at skabe endnu 
mere spændende og varieret 
undervisning. 

Et andet væsentligt mål med 
folkeskolereformen er at skabe 
mere spændende og varieret 
undervisning. Det kræver tid til 
grundig forberedelse. 




