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1. Indledning
Danske gymnasielærere er utilfredse med kommunikationen på deres arbejdsplads. "Kun
38 % mener, at ledelsen kommunikerer klart, og at lærerne får den information, de
behøver for at klare deres arbejde godt" (rapporten Attraktive arbejdspladser). Vi har
oplevet de samme problemer på Herlev Gymnasium og HF og med udgangspunkt i en
kritisk APV i foråret 2010, hvor ledelsens kommunikation med lærergruppen overordnet
blev vurderet negativt, ønskede vi i ledelsen at undersøge baggrunden for den dårlige
vurdering og reagere på denne, så vi fremover kan få kommunikationen til at fungere på en
måde, der er mere tilfredsstillende og stressafhjælpende for lærergruppen. Projektet har
kørt med udgangspunkt i ansøgningen i bilag 1. Budget og endeligt regnskab for projektet
er vedlagt som bilag 2.

2. Mål for projektet
Hovedformålet er på sigt mere tilfredse medarbejdere. Vi vil med udgangspunkt i
kortlægningen af området udarbejde og implementere en kommunikationsstrategi, der
fremover skal lette dagligdagen for vores lærere. Vi ønsker en markant forbedring i
vurderingen af kommunikationen mellem ledelse og lærere, når vi laver APV eller
medarbejdertilfredshedsundersøgelse i foråret 2012. Overordnet ville vi gerne få klarlagt
kommunikationsopfattelsen blandt medarbejderne – hvad har de af ønsker og
forestillinger om ledelseskommunikation? Herudover ønskede vi mere specifikt at se på
brugen af de mange kommunikationsplatforme (personlig kontakt, brug af beskeder og
dokumenter i Lectio, mails, beskeder på papir i dueslag og på opslagstavler osv.) og deres
samspil. Herudfra ville vi skabe et vidensgrundlag, hvorudfra vi fremover kan
implementere en mere gennemskuelig brug af de forskellige kommunikations-platforme.
Vi har arbejdet på at få MacCom, der står bag Lectio til at lave en række ændringer og
tilpasninger, da denne platform på vores skole har en vigtig rolle i kommunikationen
mellem lærere og ledelse. Vi ønsker at kunne bruge denne platform på en måde, der på så
mange måder som muligt letter lærerne i deres dagligdag, og vi regner med at gøre vores
brug af systemet mere klart i kommunikationsmæssig sammenhæng.
Generelt har målet været at gå fra at være et gymnasium med særlige problemstillinger
indenfor området intern kommunikation til at være et gymnasium, der kan fungere som
godt eksempel. Det har ikke været meningen, at hele denne ændring skulle foregå inden for
denne projektperiode. Projektet har primært skulle igangsætte ændringsprocessen ved at
få kortlagt området og få tænkt strategisk i forhold til den fremtidige
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ledelseskommunikation. I projektperioden er én vicerektor gået på pension, og der er
netop startet en ny vicerektor i august. Vi regner med, at denne også skal have en
indflydelse på ledelsens kommende kommunikationsstrategi, så strategien vil først
endeligt falde på plads i efteråret.

3. Projektets forløb kort
Vi har brugt pengene fra GL på ledelses- og kommunikationskonsulent Leif Pjetursson fra
firmaet ChangeCom samt på timer til interviews. Han har gennem kvalitative og
kvantitative undersøgelser kortlagt lærernes oplevelse af ledelseskommunikationen. Hans
forløb har været som følger:
1) 3 interviews med tilfældigt valgte lærere (dog med hensyntagen til forskelle i
anciennitet). Disse interviews blev afholdt for at identificere, hvilke spørgsmål, der
ville være relevante at arbejde med i forhold til ledelseskommunikationen.
2) 8 kvalitative interviews af et repræsentativt udsnit af lærerstaben på Herlev
Gymnasium og HF. Der blev gået i dybden med oplevelsen af
ledelseskommunikationen, de vigtigste problemstillinger blev identificeret,
kommunikationsbehovet blev kortlagt, og forestillinger om mulige forbedringer blev
bragt til torvs.
3) En spørgeskemaundersøgelse i Lectio, der skulle teste om tendenserne i de 8
interviews dækkede over oplevelser, som blev delt i den større lærergruppe.
4) Fremlæggelse af resultater og en workshop for alle medarbejdere, hvor det blev
muligt at komme med forslag og yderlige ændringsforslag
5) Udfærdigelse af rapport, der er vedlagt som bilag 3.
I perioden havde vi også et udvidet ledelsesmøde med konsulenter fra Mercuri Urval med
fokus på ledelsesforestillinger og fordeling af arbejdsopgaver i ledelsesgruppen.
Fordelingen af ledelsesopgaver og arbejdsområder i ledelsesgruppen var et område, der
viste sig i interviews og spørgeskemaundersøgelse at være lidt utydeligt for lærergruppen.
Efterfølgende haft vi haft et møde med en lille Lectiogruppe med fokus på
kommunikationen i vores kommunikations- og skemaplatform Lectio, og vi har mødtes
med folkene bag Lectio (MacCom) for at prøve at få en række ændringer i systemet, da en
del af de ting, vi ønskede at ændre i brugen af Lectio ikke kunne lade sig gøre på ordentlig
vis uden ændringer i selve systemet.
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Vi har afsluttende påbegyndt en strategi for, hvordan vi vil ændre vores måde(r) at
kommunikere på. Denne strategi vil blive endeligt tilpasset ved tiltrædelsen af vores nye
vicerektor til august, og i denne sammenhæng vil vi også klargøre ansvarfordelingen i
ledelsen endeligt. Vi har også - i projektperioden - indført en række nye tiltag for at leve op
til kommunikationsudfordringen.

4. Kortlægning af ledelseskommunikationen
En vigtig del af projektet har været at få kortlagt, hvor skoen trykker, hvor der er
udviklingsmuligheder osv.. Denne kortlægning stod Leif Pjetursson, ChangeCom for, og
hans afsluttende rapport er vedlagt som bilag 3. Rapportens hovedkonklusioner ser vi i
ledelsen som følgende.

4.1. Opfattelse af ledelseskommunikationens karakter
Information til og fra ledelsen
Ledelseskommunikation opfattes på HG primært som informationer fra og til ledelsen om
driften, gøremål, møder og initiativer mv.. Undersøgelsen viste altså, at kommunikationen
primært opfattes som overførsel af information. Fra ledelsesside havde vi det samme fokus
på informationsoverførsel, som man så i interviewsene, med vores fokus på
informationsplatformene (som f.eks. Lectio). Forventningerne hos medarbejderne er, at
ledelsen tilfredsstiller modtagerens behov og ønsker til kommunikation, og langt hen af
vejen er ønsket at leve op til disse behov og ønsker i ledelsesgruppen (at der også er et
ønske (der blev forstærket gennem dette projekt) om en ændret opfattelse af
kommunikationen, og hvad den skal, kommer vi tilbage til nedenfor). Generelt oplever de
interviewede da også ”en mærkbar, synlig og glædelig forbedring af
ledelseskommunikationen på HG, efter den nye rektor er tiltrådt […] Inspektorerne roses
for altid at være meget imødekommende over for alle typer af forespørgsler fra
medarbejdernes side, og at de hurtigt tager action på at finde svar” (Pjetursson 2011 p. 6).
På baggrund af en kommunikationsopfattelse, der fokuserer på ledelseskommunikation
som overførsel af information kommer fokus naturligt til at falde på Lectio, der er det
system, som bruges til at give beskeder, udsende ugebrev, komme med opfordringer osv..
Der blev kortlagt en lang række problemer i forhold til brugen af Lectio. Der ligger meget
information, men mappestrukturen er uoverskuelig og ikke systematiseret på en god måde.
Vi var godt klar over dette, men ville gerne have kortlagt præcist, hvor problemerne var.
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Herudover var/er der en række begrænsninger i Lectio-systemet, der har gjort det svært at
lave de nødvendige ændringer.
Af andre problemområder i forhold til at få overleveret informationer er en oplevelse af
manglende koordinering af budskaber i ledelsesgruppen, der kan give usikkerhed i forhold
til ledelsens synspunkt og til unødige rygtedannelser. Der var et ønske om, at der blev
strammet op i forhold til møder med hensyn til forberedelse, formål og indhold og ikke
mindst opfølgning på besluttede initiativer. Herunder blev det oplevet som et problem, at
inspektorerne sender bilag til møder for sent ud. Endelig var det for mange lidt uklart,
hvad de forskellige inspektorers rolle er, hvad står de for, hvad er deres
beslutningskompetence og lignende? Med disse sidste punkter bevæger vi os over mod en
lidt anden opfattelse af, hvad ledelseskommunikation er.
Personlig/udviklende kommunikation og kommunikation af værdier og mål
”Det er påfaldende, at ingen respondenter spontant forbinder ledelseskommunikation med
de opgaver, som en leder typisk har i form af personlige samtaler med medarbejderne med
henblik på at støtte dem i det daglige arbejde og sikre, at HG som helhed opnår ønskede
mål og resultater” (Pjetursson 2011 p. 7). Projektet og kortlægningen af kommunikationen
på vores gymnasium har gjort os opmærksomme på, at vi har haft en tendens til at have et
lidt for instrumentelt syn på kommunikation. Det var også med dette udgangspunkt, at vi
igangsatte undersøgelsen med fokus på informationskanaler og den slags. Der er
selvfølgelig daglig kontakt mellem ledelsen og forskellige personer fra lærergruppen, men
denne form for kontakt er ikke sat i system. Udover MUS-samtalerne – der ellers får fine
ord med på vejen1, har der ikke været meget bevidst arbejde med denne del af
kommunikationen. Dette er nok ikke særligt for HG, men er udtryk for en gymnasiekultur,
hvor ledelse ofte bliver synonymt med ”administrationen”. Ledelsens rolle bliver i denne
optik (jf. informationsopfattelsen ovenfor) primært at lette arbejdet for lærerne, svare på
spørgsmål og at videregive relevante oplysninger på den rette måde. Der lægges i Leif
Pjeturssons rapport op til en form for dialogisk ledelse, hvor medarbejderne får mere
direkte støtte i deres arbejde og mulighed for at reflektere over deres arbejdsmetoder,
faglighed, pædagogik, klasser og elever, målopfyldelse mv.. Denne form for

1

Selvom det dog problematiseres, at rektor står for alle samtalerne og dermed har eneansvar for denne form
for kommunikativ ledelsesopgave. At dette forholder sig således skyldes dog, at rektor tiltrådte i foråret 2010
og gerne ville tale personligt med alle.
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kommunikation vil også kunne styrke værdisiden og knytte hver enkelt medarbejder på
skolens fælles mål.

5. Handleplan i forhold til de oplevede problemer
Med udgangspunkt i ovenstående opsamling på kortlægningen af kommunikationen og
problemområderne i forhold til denne har vi følgende fokuspunkter for vores ændring af
kommunikationsstrategi.
1. Udgangspunkt i lærernes informationsbehov
2. Oprydning og omstrukturering af Lectio
3. Bedre styring af de forskellige kommunikationskanaler
4. Bedre mødekultur
5. Klarlægning af arbejdsområder og ledelsesopgaver
6. Klarere formulering af værdier, mål og visioner
7. Styrkelse af personlig ledelse/udnyttelse af ”tomt” ledelsesrum

Ad1) Udgangspunkt i lærernes informationsbehov og mere direkte sprog
Vi vil fremover i endnu højere grad forsøge at tilpasse vores kommunikation til de behov,
lærerne har for information. Et sted, hvor vi allerede har forsøgt at implementere dette, er i
udfærdigelsen af vores intromateriale til nye lærere. Tidligere har vi delt materiale ud til de
nye lærere, der i høj grad bestod i informationer og vedtagelser, der var tilgængelige for
alle lærere i Lectio. De fik f.eks. vores rejseregler osv.. Vi valgte at nyskrive materialet.
Hvad har man som ny lærer brug for at vide i forskellige situationer? Vi inddrog en lærer,
der startede på skolen sidste år i idéfasen til det nye materiale. Hvad havde hun haft brug
for at vide? Hvad gør man, når man skal ud at rejse, når man skal bestille computervogne
til undervisningen osv. osv.? I stedet for at lægge dokumenter ind, som alle lærere kan
finde på Lectio, så lagde vi ikke al information ind i hæftet, vi henviste også til Lectio, hvor
andre lærere skal finde svar på samme spørgsmål. En del af de dokumenter, vi tidligere har
lagt i en sådan mappe, var dokumenter, der blev revideret i løbet af året, så det er mere
relevant at henvise til Lectio og den nyeste version, frem for at indsætte versioner der
måske hurtigt bliver forældede. Tidligere havde vi en præsentation af ledelsespersonerne
med information om vores ansvarsområder (se mere i ad4). Den vendte vi om, så den tog
udgangspunkt i vidensbehov (”Hvem spørger du, hvis du vil vide noget om HF?”) og ikke i
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ledelsespersoner. Dette skal ses som et udtryk for den nye måde at tænke
kommunikationen på – ikke som strukturet af systemet, men som struktureret af
informationsbehovet. Vi sørgede også for at skrive mere personligt rettet (”du skal skrive” i
stedet for ”skrives der”). Resultatet kan ses i bilag 4.

Ad2) Lectio
Vi var godt bevidste om, at vores informationsstruktur i Lectio ikke var særligt
velfungerende. Undersøgelsen bestyrkede denne opfattelse. Efter at have fastslået, at der
var store problemer med brugen af Lectio, nedsatte vi en lille gruppe, der skulle kortlægge
problemstillingerne nærmere. Herefter mødtes vi med MacCom, En del af problemerne er
godt nok noget, vi kan gøre noget ved, men andre (f.eks. problemer med søgefunktionen)
kræver ændringer i systemet. Den nedsatte gruppe kom frem til, at der skulle laves
følgende ændringer:
1. Omstrukturering af mapper og oprydning
Vi har indtil nu forsøgt at samle informationer og dokumenter fra ledelsen i en
bestemt mappe. Vi vil gerne fremover ændre dette system. Mappen indgår på niveau
med alle andre mapper i Lectio. For at få mappen op i toppen har vi tilføjet et ”-”
foran mappenavnet, da visningen er alfabetisk.
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Alle informationer er 3-4 klik væk fra forsiden, og medarbejdere, der ikke lige er
bevidste om placeringen af mappen, vil nok kigge i mappen Alle lærere for at finde
informationerne der. Ind i mellem kommer vi i ledelsen også til at placere nogle
dokumenter og undermapper i Alle lærere, hvilket mudrer billedet endnu mere.
Som Lectio er skruet sammen på nuværende tidspunkt kan man ikke flytte
undermapper (fra Egne grupper til Alle lærere og omvendt), man skal flytte hvert
enkelt dokument, hvilket gør det mindre overkommeligt at få flyttet mapper rundt i
systemet. Dette er bl.a. en af de problemstillinger, vi har konfereret med Lectio om.
Vi har også forsøgt at få implementeret en overmappe til ledelsesinformation. Dette
vil give mere direkte adgang til informationerne, og det vil skabe skel mellem
information fra ledelsen og f.eks. ”Filmklubben”, så de ikke ligger på samme niveau.
Indtil vi får dette gennemført, vil vi overtage mappen Alle lærere og tømme denne
mappe for dokumenter, vi ikke har lagt op. Der vil så kun være ledelsesinformation
(+ information fra vigtige udvalg – pr-formanden skal f.eks. have lov til at lægge
materiale op). Vi satser på at skabe en kultur, hvor alle andre lærere vil bruge en
mappe (Kollega til kollegaer) under Egne grupper, og at denne også vil blive
inddelt i en række undermapper, der vil give mere struktur.
Udover, at mappen -Regler-planer-info er placeret uheldigt, er der også problemer
med navnene på undermapperne. Hvis man som lærer skal på studierejse, i hvilken
mappe skal man så lede? Er det ”Personaleforhold”, ”Timer og aftaler” eller? Vores
oprydning i Lectio vil derfor (som materialet til de nye lærere) tage udgangspunkt i
alle de situationer, hvor man som lærer har brug for at finde noget information, og
vi vil lave strukturen, så den passer til disse situationer. Mapperne vil blive
omgrupperet og omdøbt i efteråret 2011 (se bilag 5 om strukturen på mapperne).
Generelt har vi gennemført en oprydning og slettet og flyttet en del. Alle kan oprette
mapper og lægge dokumenter, og de bliver liggende, indtil de bliver slettet. Alle
dokumenter kommer til at blande sig med hinanden. Dette er også baggrunden for
ønsket om at skabe kulturændringen for uploadning.

Ad3) Bedre styring af de forskellige kommunikationskanaler
Vi har generelt brugt mange forskellige informationsplatforme. Vi har haft Lectio som
primær informationskilde for lærerne, vi har haft et ugebrev, mails, papirer i dueslag,
opslagstavler m.m.. Indtil videre har vi revideret ugebrevet, så det er kommet til at
indeholde meget mere information. Målet er, at det skal være en primær
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informationskilde. Vi har valgt at inkorporere mange af de mails, vi tidligere videresendte,
i ugebrevet. Mails til lærerne har primært været brugt til at videresende forskellige
undervisningstilbud, ministerielle udmeldinger osv.. Nu skriver vi et par linjer (vi
behandler og relevant-gør altså det indkomne) og lægger så mailteksten ved som bilag, hvis
mailen har interesse for en bred lærergruppe. Vi har tidligere i udpræget grad brugt
beskedsystemet i Lectio til vigtige beskeder. En del af disse beskeder har vi valgt at lægge
over i vores ugebrev. Problemet er, at vi ikke præcist ved, hvor mange der læser ugebrevet,
mens man kan se, om en besked i Lectio er blevet læst. Ugebrevet bliver dog generelt
positivt modtaget (”Alle oplever, at Onsdag morgen er et meget stort,
ledelseskommunikativt fremskridt. Respondenterne roser artiklerne, indholdet,
udmeldingerne og fremhæver også, at det er velskrevet. Onsdag morgen synes således klart
at have forbedret den elektroniske ledelsesinformation og har i høj grad medvirket til, at
medarbejderne føler, at de bliver godt orienterede om ”livet på HG”, og hvad ledelsen
tænker” (Pjetursson 2011 p. 12). Vi vil udbygge Onsdag morgens rolle og vove at flytte flere
og flere vigtige informationer over i dette organ.

Ad4) Bedre mødekultur
Der er blevet rettet kritik mod for sent udmeldte mødetidspunkter, for sent udmeldte
dagsordener og for sent udsendte bilag. Derfor har vi internt i ledelsen opsat kvalitetsmål i
forhold til møder. Vi vil følge i hvor høj grad, vi lever op til disse mål ved at notere de
gange, hvor vi afholder møder, der ikke lever op til vores egne kvalitetsmål.
På Herlev Gymnasium og HF vil vi i ledelsen arbejde på at leve op til følgende:
 Mødetidspunkter meldes ud (og skrives i Lectio) så tidligt som muligt. Store
møder som pr-møder og lignende lægges ind i årsplanen før skolestart. I
forhold til mindre møder, der ikke kan planlægges så lang tid i forvejen, vil vi
bestræbe os på mindst 14 dages varsel. Alle (ikke-akutte) møder vil blive
skrevet ind i Lectio. Man kan som lærer skrive arbejdsrelaterede aftaler (som
ikke umiddelbart er kendt af ledelsen) ind i Lectio. Vi vil altid forsøge at tage
hensyn til disse aftaler, men indtil 14 dage før ønsket mødetidspunkt vil vi tage
særligt hensyn til disse aftaler. Man kan skrive private aftaler ind, og dem vil vi
også indtil 14 dage før forsøge at tage hensyn til. Hvis en lærer har tomt skema
i Lectio og er indkaldt til møde, så skal der en sygemelding eller lignende
forhold til for at have legitim grund til at udeblive. Man kan forvente, at der vil
blive indkaldt til møder på skemafrie dage.
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 Dagsordener sendes ud så tidligt som muligt, og vi vil bestræbe os på at få dem
ud mindst 4 arbejdsdage før et møde. Vi har som mål, at der bliver sendt
dagsordener ud før alle ledelsesstyrede møder.
 Bilag sendes ud så tidligt som muligt, og vi vil bestræbe os på at få dem ud
mindst 4 arbejdsdage før et møde. Hvis et bilag ikke er klart, vil vi sende
informationer ud om, hvad bilaget nogenlunde vil indeholde og en begrundelse
for forsinkelsen.
Vi har som mål, at mindst 90 % af alle møder lever op til ovenstående krav.

Ad5) Klarlægning af arbejdsområder og ledelsesopgaver
Det er især nye lærere, der kan have svært ved at finde ud af, hvem i ledelsen der har
hvilke ansvarsområder. Derfor har i revideringen og gennemskrivningen af materialet
til nye lærere placeret billede og navn efter hvert gennemgået område (se bilag 4). Efter
f.eks. Lectio-gennemgangen står der: ”Vil du vide mere om Lectio? Spørg … og så et
billede”. Vi har også lavet en oversigt over arbejdsopgaver på hjemmeside. Dette håber
vi på, vil give en større bevidsthed om vores ansvarsområder. Vi har også placeret en
lignende spørgeguide uden for vores kontorer. Vi tænker også på forskellige løsninger i
vores ugebrev Onsdag morgen, hvor vi har tænkt på klummer, på en slags brevkasse
eller lignende…? Vi er dog lidt nervøse ved at pålægge os selv et for stort arbejde og for
at komme til at kommunikere ”for meget”, så det bliver uoverkommeligt at læse al
information fra vores side.
Udover at gøre ansvarsfordelingen mere tydelig, så har vi også arbejdet på at lave en
mere logisk fordeling, hvor vi samler logisk sammenhængende områder. Da vi længe
har vist, at vi ville få en ny vicerektor her til august, er vi stadig i gang med denne
proces.
Endelig brugte vi et langt ledelsesseminar d. 10. jan. 2011. på at tale om ledelsesroller
og ansvarsfordeling. Udover uklarheden om opgavefordeling, så vurderer vi, at det for
de ældre kollegaer handler om at få klargjort, hvad den enkelte inspektors
ledelseskompetence er. Hvad kan hver enkelt leder bestemme, og hvad skal gå igennem
rektor eller vicerektor? Dette er også et område, vi arbejder med i forbindelse med
omstruktureringen af opgaver.
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Ad6) Klarere formulering af værdier, mål og visioner
Vi holdt i februar 2011 et stort fællesmøde med fokus på en handlingsplan for det
kommende år. Rektor gjorde status og i grupper kom alle lærere med indspark til,
hvilke indsatsområder, skolen skulle styre efter i det kommende år. Vi arbejdede også
med nærværende kommunikationsprojekt denne dag. Vi vil fremover have en sådan
visions- og statusdag/eftermiddag i starten af det nye år, hvor vi i ledelsen får indspark
til indsatsområder og diskuterer vores visioner og skolens værdier med hele
medarbejdergruppen. Dette sker ud fra et ønske om at få en klarere oplevelse af
værdier, mål og visioner hos alle medarbejdere og for at give et medejerskab til disse.
Et andet sted, hvor vi oplagt kan videreformidle vores mål, er Onsdag morgen. Helt
simpelt har vi valgt at forpligte os selv på en af vores bærende værdier (Udvikling – fra
”Udvikling i fællesskab”) ved at lade den første overskrift være fast ”Nye tiltag og
udviklingsinitiativer”. Vi overvejer at udbygge det, så hver målsætning for skolen får sin
egen overskrift – det holder også os fast på at handle og tage initiativer i forhold til
målene. Herudover har vi ændret i vores kompetenceudviklingsstrategi, så vi i højere
grad kan lave kompetenceudviklingsinitiativer, der støtter op om skolens mål. Kort sagt
er vi gået fra, at hver lærer havde ret til en pose penge, der så oftest gik til udbudte
kurser fra forskellige kataloger, til en bredere opfattelse af kompetenceudvikling, hvor
udviklingsgrupper, supervision og lignende også kommer til at spille en rolle i
kompetenceudviklingsstrategien. At nedsætte en udviklingsgruppe f.eks. indenfor en
speciel form for pædagogik (det kunne være it-båret, cooperative learning eller
lignende) er et eksempel på en måde, hvorpå en vision om en pædagogisk udvikling kan
formidles ud i medarbejdergruppen.
Endelig vil vi igangsætte et arbejde med vores værdigrundlag, så det bliver skarpere
profileret, og værdierne bliver mere operationelle.

Ad7) Styrkelse af personlig ledelse/udnyttelse af ”tomt” ledelsesrum
Vi vil skabe en tættere kontakt mellem ledelse og lærere på to områder.
 Tættere, coachende kontakt med teamsene
Ledelse og teams mødes nu en til to gange om året til samtaler om klasserne.
Vi ønsker at få en tættere kontakt til de enkelte teams og hermed også til de
enkelte klasser. Hvert team skal referere til en person i ledelsen og
teamarbejdet skal spredes ud til alle i ledelsen, så hver leder har en række
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teams/klasser, de er ansvarlige for. Dette skal også være med til at få styret
mere efter vores udviklingsmål. Vi skal holde en løbende kontakt til
teammedlemmerne og evt. inddrage andre af klassens lærere. Vi vil ikke lægge
kontakten i faste rammer, men her i starten lade det være op til hver enkelt
ledelsesperson at skabe rammerne. Vi har dog nogle faste mål for arbejdet med
teamsene:
1. Vi skal samarbejde med teamsene om at få udmøntet forskellige tiltag i de
enkelte klasser (vi skal f.eks. støtte op om implementeringen af
skriftlighedsplanen, støtte arbejdet med internationale kontakter eller
lignende).
2. Vi skal sikre kvaliteten af undervisningen i klasserne. Vi skal støtte arbejdet
med studieplan, afleveringskalender, progressionsplaner osv.. Vi skal
reagere på klasseresultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen, se på og
reagere på elevutilfredshed/-klager, hjælpe lærerne med forskellige tiltag
ved problemklasser, tilbyde coaching til interesserede osv..
 To ledelsespersoner som særligt tæt (coachende) kontakt til nye
lærere
Hvert år får vi en række nye lærere. Fra i år kobler vi to ledelsespersoner på hver
årgang (en opgave, der går på skift). Som leder har man ansvar for, at de nye
lærere falder til på skolen, man skal spotte problemer og stressadfærd, sørge for,
at de nye får noget ud af deres mentorer og deres faggrupper. Vi tilbyder også
coachende samtaler til interesserede osv.. På sigt skal disse ledelsespersoner
også stå for MUS-samtaler med disse lærere. På denne måde bredes det
personlige lederskab også ud, så det ikke som det foregående år, kun er rektor,
der står for MUS-samtaler.

6. Evaluering
Vi har endnu ikke for alvor set frugterne af dette projekt, da vi primært har kortlagt og
påbegyndt implementeringen. Lærerne var dog ret positive overfor
kommunikationsindsatsen i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse og interviewsene
viste også en oplevelse af en forbedret kommunikation. Herudover har projektet forpligtet
os på at handle, og vi har fået ændret vores opfattelse af kommunikationsproblematikken,
så der fremover vil indgå en bredere – ikke kun instrumentel kommunikationsopfattelse i
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vores optimeringsproces af den interne kommunikation. Pengene fra GL gik til en
kommunikationskonsulent, og hans arbejde levede ikke helt op til forventningerne. Vi
brugte ham til at kortlægge kommunikationsproblematikken gennem kvalitative interviews
og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Set i bakspejlet føler vi, at vi har brugt for
mange ressourcer på kortlægningen af problematikken, da vi i høj grad vidste, hvor skoen
trykkede inden projektets start. Der kom ikke rigtigt så meget nyt på bordet i denne
kortlægningsproces. Et stykke hen ad vejen handler det nok om, at der faktisk er meget
kommunikation ledelse og medarbejdere i mellem på vores skole, og vi har en kultur, hvor
kritikpunkter ikke bliver gemt væk, men bliver serveret direkte.
På den store lærerkonference fremlagde kommunikationskonsulenten resultaterne af
undersøgelsen, men der var et behov for at komme dybere end det – interessen fra
lærerside var mere rettet mod nye handlingstiltag. Derfor blev hans arbejde ikke modtaget
specielt positivt. Som ledelse fik vi dog den ovenfor nævnte ændring i
kommunikationsopfattelse, og det er i høj grad grundet samtalerne med ham, at vi fik
fokus på at arbejde med at udfylde det ”tomme ledelsesrum”.
Lectio var lydhøre overfor vores ønsker, men vi har ikke på nuværende tidspunkt fået skabt
nogle ændringer. Vi er stadig i kontakt og håber på at få en del af vores ønsker gennemført
i den kommende tid. Vi fik også lært en række fif, der faktisk kan sørge for, at vi fremover
vil kunne nogle af de ting, vi ikke troede, at vi kunne.
Vi vil fremlægge handlingsplanen på en lærertur til Bruxelles i starten af september, og vi
håber, at lærerne i den kommende tid vil føle, at den forbedring af
ledelseskommunikationen, der allerede har fundet sted, vil blive udvidet. I foråret 2012 vil
vi gennemføre en APV/Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor vi satser på en kraftig
forbedring i forhold til undersøgelsen fra 2010.
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Bilag 1: Ansøgning
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Bilag 2: Budget og regnskab
Budget for projektet:
”Intern kommunikation på Herlev Gymnasium og HF - kortlægning og
strategidannelse”
Ansøgte midler:
Kommunikationskonsulent Leif Pjetursson, ChangeCom
55.000,1. Indledende møder, indlæsning, design af undersøgelse, valg af fokusgruppermål og succeskriterier
2. Pre-test af spørgsmål, udforming og test på 3-4 respondenter, efterfølgende tilpasning
3. Gennemførelse af fokusgruppeinterview
4. Bearbejdning og kondensering
5. Udarbejdelse af rapport med anbefalinger
6. Ad hoc møder
Alle priser er ekskl. moms, transport, brug af lokaliteter, fortæring og brug af materialer, herunder tryk

Løntimer for lærerdeltagelse* i fokusgruppeinterviews, rapportering

5.000,-

Der ansøges i alt om:

60.000,-

Egenfinansiering:
Fællesmøde for alle lærere til præsentation, evaluering og diskussion
2 timer* for omkring 80 lærere

57.600,-

Møder, bearbejdning m.m.
50 timer*

18.000,-

Implementering
100 timer*
Egenfinansiering i alt

36.000,111600,-

Lærer- og ledelsestimer sættes til 360 kr. i timen.
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Regnskab projekt om "Intern kommunikation på Herlev Gymnasium og HF –
kortlægning og strategidannelse"
Gns. Deltagertimeløn

360

Midler fra Gl
Begivenhed
Omfang i timer
Kommunikationskonsulent Leif Pjetursson, ChangeCom
Intro-interviews
2
Kvalitative interviews
2
i alt

Antal lærere
3
8

Timer i
alt
6
16

Søgt om
Egenfinansiering

55.000
2160
5760
62.920
60.000
2.920

Egenfinansiering
Begivenhed
Ledelseskonference
Mercuri Urval
Fællesmøde
Møder og rapportering
Forberedelse til konference
Rapportering/Implementering
Manglende i ansøgte midler
i alt

Omfang i timer
7,5
2
50
15
100

5
67

Medfinansiering
37,5
13500
15.000
134

48240
18000
5400
36000
2920
110560
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Bilag 3: Rapport udfærdiget af Leif Pjettursson

Undersøgelse af den interne
ledelseskommunikation

Herlev Gymnasium og HF

Rapport
Torsdag d. 17. marts 2011

Undersøgelsen er udarbejdet af:
ChangeCom v. Leif Pjetursson, Keilstruplund 7, 3460 Birkerød, tlf. 29 44 69 61
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Indhold:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Data, metode og kvalitative spørgsmål
Opfattelse af hvad ledelseskommunikation er på HG
Den personlige ledelseskommunikation
Den elektroniske ledelseskommunikation – primært via Lectio
Foreløbige konklusioner og anbefalinger til handlinger
Kvantitativ validering og undersøgelse
Fortolkning af kvantitative svar
Stormøde d. 24. februar 2011 med efterfølgende anbefalinger til handlinger

1. Baggrund og formål
Herlev Gymnasium og HF har besluttet at få foretaget en undersøgelse af den
interne ledelseskommunikation. Det brede afsæt er, at mange danske
gymnasielærere generelt oplever problemer med kommunikationsområdet på
deres arbejdspladser. ”Kun 38% mener, at ledelsen kommunikerer klart, og at
lærerne får den information, de behøver for at klare deres arbejde godt”.
(rapporten Attraktive arbejdspladser).
Det billede genkender man på HG fra en APV undersøgelse i begyndelsen af 2010,
hvor ledelsens kommunikation med lærergruppen ”overordnet blev vurderet
negativt”. Derfor har HGs ledelse ønsket at undersøge baggrunden for denne
vurdering, med det mål at identificere problemer og kritiske
kommunikationsfaktorer, som der kunne være behov for rette op på og forbedre.
Det hører med til billedet, at APV’en blev gennemført under den tidligere rektor.
HG fik i august 2010 ny rektor, hvorfor det også i den foreliggende undersøgelse
har været naturligt og nødvendigt at skelne mellem oplevelser fra den nye og
”gamle” periode, herunder forskellen imellem dem.
Analysen tager udgangspunkt i modtagernes vinkel: Hvad er deres oplevelse af
den personlige og digitale ledelseskommunikation på HG?
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Hovedformålet med undersøgelsen er mere tilfredse medarbejdere.
Undersøgelsen skal pege mulige indsatsområder for, hvordan man kan styrke
ledelseskommunikationen over for medarbejderne på HG. Rapporten munder
således ud i nogle konkrete anbefalinger til tilpasninger, ændringer og
nyskabelser af ledelseskommunikationen i HG. Det er hensigten at følge den
foreliggende rapport op med en mindre kvantitativ undersøgelse i Lectio, hvor
alle lærerne bliver bedst om at tage stilling til nogle af de vigtigste udsagn i denne
rapport. På den måde ønsker vi at sikre en mere fuldgyldig respons på disse
vigtige udsagn, hvilket også er vigtigt i forhold til, hvordan HG endeligt beslutter
sig for i form af handlinger og initiativer, der kan og skal forbedre
ledelseskommunikationen.
Undersøgelsen kortlægger ledelseskommunikationen på tre områder:
 Hvad og hvordan opfatter medarbejderne spontant som
ledelseskommunikation på HG? Herunder vurdering af ansvar, tone og
stil.
 Hvordan oplever medarbejderne ledelsens personlige kommunikation?
Herunder samtaletyper, fx den daglige kontakt, MUS, møder, seminarer
samt evt. brug af andre samtaleformer – coaching, supervision,
vejledning, evaluerende samtaler
 Hvordan oplever medarbejderne information fra ledelsen via
elektroniske medier, med hovedfokus på brugen af Lectio? (herunder
informationsstruktur- og kvalitet, nice-to-know og need-to-know mv.)

Ledelseskommunikation er et bredt begreb. I rapporten forstås
ledelseskommunikation grundliggende som den kommunikation, der bedst muligt
understøtter, hvad HG vil (visioner og strategiske hovedaktiviteter) og hvad HG
står for (værdier og kultur) samt evnen til at levere og udveksle rettidig og præcis
information til medarbejderne.
Ledelseskommunikation bør yderligere bidrage til at medarbejderne bliver brugt
rigtigt og optimalt i deres arbejde, dvs. oplever sig som – og kan få hjælp til at
blive - succesfulde i deres arbejde, opleve arbejdsglæde, kan skabe gode
resultater og kan få hjælp til at håndtere stress. Alle disse faktorer er igen
forudsætninger for, at brugerne, dvs. de studerende oplever, at de modtager god
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og inspirerende undervisning, at de tilbydes rige muligheder for at udvikle sig
sammen med deres kammerater i et godt læringsmiljø.

2. Data og metode
Undersøgelsen tager afsæt i tre for-interviews med udvalgte HG lærere med det
mål at identificere relevante spørgsmål om HGs ledelseskommunikation og som
kunne anvendes i de efterfølgende, længerevarende kvalitative interviews. Der er
foretaget otte kvalitative interviews ultimo november 2010 (læs også bilag 1 med
de anvendte spørgsmål). Deltagerne i de kvalitative interviews er et
repræsentativt udsnit af HGs medarbejdere, med både fagligt, aldersmæssigt og
anciennitetsmæssigt. Alle deltagere blev lovet fuld anonymitet.
Formålet med de kvalitative interviews var at gå i dybden med respondenternes
oplevelse af ledelseskommunikationen på HG. Både i forhold til, hvad der
fungerer godt og mindre godt, herunder identificere forskellige problemstillinger.
Desuden blev der gået i dybden med deltagernes kommunikationsbehov og
forestillinger om, hvordan forskellige dele af ledelseskommunikationen evt. kan
forbedres.
Respondenternes svar er som sådan retningsgivende, men vi kan ikke være sikre
på, at de er repræsentative for hele lærergruppen. Af samme årsag har vi på
forhånd aftalt at teste nogle af de vigtigste udsagn i en efterfølgende mindre
kvantitativ undersøgelse på Lectio, hvor hele lærergruppen opfordres til at
tilkendegive deres mening. Metodemæssigt kaldes det at triangulere sine
undersøgelsesresultater og derved tilstræbe større validitet.

Opfattelse af hvad ledelseskommunikation er på HG
Et flertal af respondenterne forbinder spontant ledelseskommunikation med
information fra ledelsen, i form af personlige forespørgsler fra medarbejderne og
ikke mindst information lagt ud på digitalt, hvor Lectio er det helt dominerende
medie.
Ledelseskommunikation ses således primært som informationsudveksling, hvor
det er vigtigt, at afsenderen (lederen) tilfredsstiller modtagerens behov ønsker til
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information. Ingen respondenter peger spontant på andre vigtige områder inden
for moderne ledelseskommunikation. Her tænkes på kommunikation af HGs
vision, mission og værdier og forskellige typer af samtaler mellem leder og
medarbejder (fx MUS, GRUS, supervision, coaching).
Alle respondenter oplever rektor som deres egentlige, personlige leder og den
person, som de ledelsesmæssigt refererer til. Vicerektor og inspektorer betragtes
ikke som egentlige ledere, men som rådgivende personer med ansvar for
forskellige faglige områder, som man som medarbejdere så kan spørge til råds om
stort og småt inden for deres respektive tildelte fagområder. Rektor betragtes
klart som lederen i centrum, der har ansvaret for ledelse indadtil og udadtil. Dog
betegner respondenterne rektor, vicerektor og inspektorer som ”ledergruppen”.
Flere gør opmærksom på, at de har en meget kollegial og ligeværdig relation til
inspektorerne, både fordi de personligt har kendt dem gennem mange år og fordi
de oplever, at inspektorerne bevidst ikke har ønsket at skabe afstand til deres
kolleger. Ligeværdigheden ser respondenterne også fremmet ved, at de rent
fysisk befinder sig tæt på ledergruppen, hvor det er let at stikke hovedet ind i
hverdagen og en føling med ledergruppen.
Stærke sider
Både rektors, vicerektors og inspektors tone og lederstil karakteriserer
respondenterne med ord som venlig, imødekommende, hjælpsom, ligeværdig,
respektfuld, afslappet.
Alle giver også udtryk for, at der er sket en mærkbar, synlig og glædelig forbedring
af ledelseskommunikationen på HG, efter at den nye rektor er tiltrådt. Her peges
på rektors åbne og anerkendende personlige kommunikationsstil, hans dygtige
evne til at italesætte den gode HG historie i mange fora, hans igangsættelse af
mange nye initiativer, og hans evne til at tage beslutninger – alle faktorer som
respondenterne har savnet meget i de senere år op til rektorskiftet.
Inspektorerne roses for at altid at være meget imødekommende over for alle
typer af forespørgsler fra medarbejdernes side og at de hurtigt tager action på at
finde svar.
Svage sider
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Et flertal af respondenterne oplever at inspektorerne ikke er skarpt nok
profilerede. De har ikke et klart billede af deres ansvarsområder og deres rolle.
Der er behov form, at de enkelte inspektorer mere klart kommunikerer, hvem de
er, hvad de står for, hvad de kan beslutte og hvad de vil.
Den del respondenter oplever, at den interne koordinering af budskaber i
ledergruppen ikke altid fungerer optimalt, hvorfor de efterlyser, at ledergruppen i
højere grad afstemmer deres udmeldinger og budskaber. Forskellige udmeldinger
kan ofte resultere i usikkerhed om, hvad der er ledelsens synspunkt og kan give
anledning til unødige rygtedanneler.
Mange oplever, at inspektorerne ofte er for sent på den mht. på forhånd at
fremsende bilag og dokumenter ud i forbindelse med afholdelse af PR møder og
andre møder. Det opleves som et stærkt irritationsmoment, fordi det forringer
mødernes kvalitet og beslutningskraft.
Markante udsagn
”Jeg tænker ikke over, hvem i ledergruppen (eller administrationen) der leverer
mig relevante informationer, bare jeg får dem – og tidsnok”.
”Jeg ved ikke hvad vicerektor laver og hvad hans rolle er. Jeg savner også mere
klarhed over, hvad inspektorerne beskæftiger sig med og hvad deres rolle er”.
”Inspektorerne har ikke det egentlige medarbejderansvar, det har rektor”.
”Jeg oplever, at tonen er uformel og at man ikke er bange for at sige til ledelsen,
hvad man tænker og mener – til forskel fra andre steder, hvor jeg har arbejdet og
hvor man var bange for at blive sige hvad man tænker og blive irettesat.”
”Jeg oplever at rektor er meget opmærksom på at rose de medarbejdere, der har
gjort en særlig indsats, når han præsenterer forskellige initiativer på HG i
forskellige fora”.
”Inspektorerne er nogle af min gamle kolleger og derfor har jeg ikke et ledermedarbejderforhold til dem”.
Refleksion (red. min)
Det er påfaldende, at ingen respondenter spontant forbinder
ledelseskommunikation med de opgaver, som en leder typisk har i form
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personlige samtaler med medarbejderne, men henblik på at støtte dem i det
daglige arbejde og sikre, at HG som helhed opnår ønskede mål og resultater.
Det er der flere (velbekendte) grunde til. For det første har HG i sin historik – bl.a.
som forsøgsgymnasium – gennem årene haft en meget flad og uformel
ledelsesstruktur, hvor hver medarbejder autonomt passer sig selv og sit arbejde
inden for undervisningsmæssige bekendtgørelser mv. Det er en autonomi, som
HG deler med størstedelen af den øvrige gymnasieverden. Det er derfor også et
kendt kulturtræk, at de fleste gymnasielærere vægrer sig ved at ”have ledelsen
for tæt på”, hvad i øvrigt flere respondenter bemærker i form af en af deres
vægtigste udsagn, nemlig at de holder meget af friheden i deres arbejde.
For det andet vanskeliggøres en personlig relation til hver eneste medarbejder af
den ledelsesmæssige struktur. Det er naturligvis meget vanskeligt for et
menneske – læs rektor – at fungerer som ”nærmeste leder” for de godt 60
medarbejdere.
Bagsiden af den udbredte autonomi er, at der er et stort og ”tomt” ledelsesrum,
uden nogen form for ledelse og ledelseskommunikation. Hensigten er naturligvis
ikke at anbefale en fortidig direktiv og autoritær ledelse, men HG (og mange
andre gymnasier) kan givet opnå mange fordele ved at få skabt mere rum og tid
til dialogisk ledelse, dvs. ledelse hvor medarbejderne bibeholder deres autonome
frihed, men samtidig får mulighed for løbende for at få mere direkte støtte i deres
arbejde, og mulighed for at reflektere over deres arbejdsmetoder, faglighed,
pædagogik, klasser og elever, målopfyldelse mv. På den måde kan medarbejderne
i højere grad koble sig til – og tage ansvar for - den helhed, som HG også er.

3. Den personlige ledelseskommunikation på HG
I det følgende vil jeg beskrive respondenternes oplevelse af tre facetter inden for
personlig ledelseskommunikation:
1. Den personlige ledelseskommunikation i form af samtaler, møder mv.
2. Den personlige ledelseskommunikation af HGs visioner – vigtige nye initiativer
3. Den personlige kommunikation af HGs værdier og særlige kultur
Ad 1. Oplevelsen af den personlige ledelseskommunikation er allerede berørt
ovenfor (se stærke og svage sider). Respondenterne forstår spontant denne
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kommunikation som sporadiske samtaler (og for enkelte MUS) med rektor og som
forespørgsler til inspektorerne, alt efter den enkelte medarbejders behov for
aktuelle informationer. Flere respondenter nævner at evaluering er blevet et ny
og vigtigt tema for dem og som de føler sig ret så utrygge ved, ikke mindst hvad
ledelsen vil bruge dem til.
Enkelte nævner, at de sporadisk har brugt kollegial supervision, ofte på
tomandshånd og sammen med en kollega, man nærer respekt og tillid til. Andre
peger på at, der sporadisk sker faglig og social supervision i forbindelse med
teamkoordinatorrollen.
Det er også karakteristisk at ingen respondenter nævner samtaler som coaching,
supervision, værdisamtaler og evalueringssamtaler i forbindelse med den
personlige ledelseskommunikation.
Et flertal af respondenterne oplever en god mødekultur på HG, men som (som
nævnt) ofte hæmmes af, at dokumenter ikke fremsendes til deltagerne i tide.
Desuden oplever flere, at der er behov for stramme de forskellige typer af møder
op på HG, med hensyn til forberedelse, formål og indhold og ikke mindst
opfølgning på besluttede initiativer.
Udsagn
”Jeg synes ikke direkte at vores møder er løse, men vi kunne godt trænge til at
være mere skarpe og strukturerede”.
”Vi trænger til at systematisere vores supervision med relevante fagfæller- og
samarbejdspartnere”.
”Jeg arbejder bedst i frihed, hvor jeg selv finder ud af at gøre tingene på den
måde, som jeg synes er bedst”.
”Fraværet af muligheden for at få coaching og hidtil MUS er mærkbart. Jeg har i
mange år arbejdet, uden at have en samtale om mit arbejde med rektor”.
”Det er godt med friheden i jobbet, men jeg kan også opleve, at jeg står meget
alene”.
”Der er en stor frihed i at være ”lonely rider”, men det kan også være
utilfredsstillende at være helt sin egen, fordi vi jo også fungerer som mennesker
sammen”.
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”Det er fint med MUS, men vi skal vide, hvad vi vil med den samtale, i stedet for
blot at få en klyngebombning af spørgsmål”. (sagt på baggrund af tidligere
oplevelser af MUS før rektorskiftet).
”Jeg havde en meget fin MUS med rektor, fint struktureret og vi fik skrevet det
væsentligste ned”.
”Der er kommet godt gang i MUS, men mange spørger hvorfor først samtaler for
dem over 50 år - er det fordi de vil af med os”.
”Det er meget forskelligt, hvordan folk udfylder rollen som teamkoordinatorer, i
nogle klasser fungerer det godt, andre mindre godt”.
”Jeg tænker nogle gange over om ledelsen egentlig er en sammentømret enhed,
fordi jeg oplever, at de indimellem giver forskellige meldinger og synspunkter. Der
mangler noget retning i den måde ledelsen kommunikerer på”.
”Jeg oplever stor usikkerhed om det nye krav om at vi skal foretage løbende
evalueringer. Vi har ikke fået gennemdebatteret, hvad vi og ledelsen vil med dem.
Og pludselig lancerer ledelsen så caféer, hvor vi kan få hjælp til at udfylde
skemaerne. Men folk er usikre på, om der er et krav om at deltage, ligesom de er
nervøse for hvad ledelsen vil bruge evalueringerne til, når de fremover vil ligge
frit tilgængelige på lectio”.

Ad 2. Den personlige ledelseskommunikation af HGs visioner – og vigtige nye
initiativer.
Alle respondenter hilser de mange nye initiativer, som er sat i søen efter
rektorskiftet, velkommen. Respondenterne roser rektor for han engagerede måde
at præsentere dem på i forskellige mødefora.
En del respondenter anfører dog, at det kan være svært at holde styr på de
mange nye initiativer. De efterlyser mere klar kommunikation om, hvordan de
enkelte initiativer indgår i en større helhed og de har ofte en diffus fornemmelse
af, hvad der efterfølgende sker med de forskellige initiativer, når de er sendt i
udvalg.
Udsagn
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”Mange kolleger tænker, uhh der sker så mange nye ting og hvor er så rektor
henne i all det her? Hvad står han for? Hvad vil han? Hvad synes han om mig?”
”Det værste er at der sker så mange ting på én gang og der bliver nedsat så
mange udvalg, at man mister overblikket og måske står af. Vi har brug for et
klarere overblik over alt det vi har gang i”.
”Vi skal evne at samle alt det vi vil i en god historie, så det står skarpere hvor vi vil
hen og hvorfor”.
”Jeg mangler tydelighed i hvor vi er på vej hen”.
”Jeg synes vores rektor er rigtig dygtig til at bruge enhver lejlighed til at få fortalt
den gode historie om HG. Men vi skal videre den vej. Vi slæber stadig rundt med
et image som et ”gangstergymnasium” i lokalsamfundet med alle de tosprogede
elever, som vi har. Men det er der slet ikke hold i. Vi skal én gang for altid få
udskiftet den historie med, hvad vi virkelig kan og står for. Dvs. fortælle at vi
faktisk har en høj faglighed og at vi har nogle rigtig gode værdier”.

Ad 3. Den personlige kommunikation af HGS værdier.
Samtlige respondenter har bidt mærke i HGS nye motto ”faglighed i fællesskab”
og som alle bakker helhjertet op. Men flere efterlyser, at man går dybere ned i,
hvad HG så forstår ved mottoet. Det er også bemærkelsesværdigt, at
respondenterne ikke nævner andre eksplicitte værdier, nogle nævner dog HGs
historik, fx den betydning af HG tidligere fungerede som et forsøgsgymnasium.
Som vedkommende udtrykker det: ”Vi var jo nogle gamle flippere”.
Udsagn
”Vi skal meget videre med den nye historie, som vi er i gang med at fortælle”.
”Vores værdier er meget utydelige og bliver kommunikeret utydeligt. Vi har haft
diskuteret dem indimellem, men der er ikke blevet tilstrækkeligt klare på hvad vi
så skal med dem og hvordan vi får dem til at leve i hverdagen. ”
”Så har vi jo mottoet Udvikling i fællesskab. Men hvad betyder det egentlig i
praksis og er vi overhovedet enige om det?”
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”Det kunne være rart at tydeliggøre Udvikling i fællesskab og hvad vi mener med
det, i forhold til eleverne, hinanden og den måde vi underviser på. Jeg vil gerne nå
derhen, at vores elever forstår den værdi og selv tager ansvar for at leve den i
hverdagen”.

4. Den elektroniske ledelseskommunikation, primært Lectio
Alle respondenter forbinder spontant som det første ledelseskommunikation med
de informationer, der løbende kommunikeres ud via Lectio. Alle respondenter
fortæller, at Lectio er en stor gevinst i hverdagen – men at den også har mange
ulemper. Udsagnene kan opsummeres således:
 Alle oplever, at Onsdag morgen er et meget stort, ledelseskommunikativt
fremskridt. Respondenterne roser artiklerne, indholdet, udmeldingerne og
fremhæver også, at det er velskrevet. Onsdag Morgen synes således klart at
have forbedret den elektroniske ledelsesinformation og har i høj grad
medvirket til at medarbejderne føler at de bliver godt orienteret om ”livet
på HG” og hvad ledelsen tænker
 Alle oplever, at Lectio har mange fordele og at det bruges flittigt, fx har det
klart medført store fordele i forbindelse med kommunikationen med
eleverne
 Alle oplever at søgefunktionen er utilstrækkelig, fx er det meget svært at
søge i ældre dokumenter. Derfor anbefales det, at der bliver iværksat en
grundig oprydning
 Alle oplever at det er meget svært at finde rundt i mappestrukturen, også
når det gælder de dokumenter, der menes at indeholde informationer fra
ledelsen. Her efterlyses der en mere klar og logisk struktur, så det bliver
lettere at finde relevante dokumenter. Navngivningen af det enkelte
dokument betyder også meget, når man leder efter relevante dokumenter.
 Alle efterlyser større præcision i indhold og beskrivelse af de dokumenter
og beskeder, der lægges ud. Der er ikke altid den rette info, på rette
tidspunkt. Der er også brug for, at dokumentet sættes ind i den rette
kontekst, ligesom ledelsen forklarer, hvad der er vigtigt og hvorfor. Mange
anbefaler også at personlige beskeder så vidt muligt følges op mundtligt, så
de ikke fremstår så upersonlige. Endelig fremhævder flere, at mange
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beskeder mv. ikke fortæller hvilke reaktioner, afsenderen forventer hos
medarbejderne, fx i form af korrigerende handlinger

Udsagn
”Jeg har det med Lectio på den måde, at det er ligesom at lægge en besked ind på
min teenagedatters værelse. Man skal bruge rigtig lang tid på at finde ud af at nu
kom der noget, nu kom der en eller anden besked, og hvor er det så henne nu, hvor
blev det lagt hen”.
”Man kunne forstille sig at hver inspektor havde hver deres lille rum i Lectio, ligesom
Meddelelser fra rektor kunne have et rum”.

5. Foreløbige konklusioner og anbefalinger
Respondenternes svar og refleksioner fører frem til følgende anbefalinger, der
yderligere kan styrke og forbedre ledelseskommunikationen på HG.
Jeg vil understrege, at det givet ikke vil være muligt at gennemføre alle disse
anbefalinger på én gang, men mit ærinde er at pege både på kort- og langsigtede
initiativer, som HG kan lade sig inspirere af, overveje relevansen af og i det hele
taget muligheden for strukturelt at gennemføre. På den korte bane skal der
udvælges 2-3 initiativer, som man HG konsekvent forfølger og gennemfører.

1. Personlig ledelseskommunikation
 Udvikle en skarpere profil af de enkelte inspektorer og deres
”ledelsesrolle”. De enkelte inspektores fag- og ansvarsområder skal tegnes
kraftigere op, ligeså deres ledelsesrolle og hvordan medarbejderne kan
bruge dem, også udover ren informationsudveksling og lavpraktiske
forespørgsler. Profilerne kan efterfølgende formidles, fx via en
inspektormappestruktur på Lectio og artikler i OnsdagMorgen. Overveje at
lave en enkel brochure med oversigt over de enkelte inspektorers
ansvarsområder og kontaktflade til medarbejderne (også rektor og
vicerektor bør indgå her)
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 To-dags (evt. to forskudte dage) work-shop hvor ledergruppen rystes
tættere sammen gennem drøftelser af og refleksioner af essentielle emner:
HGS vision og historie samt vejen dertil, HGs værdier og indbyrdes
forståelser heraf i ledelsen, ledelsesroller og ansvar, udformning og
koordinering af vigtige budskaber og meldinger
 Udvikle den nye HG historie til en sammenhængende visionshistorie, hvor
nuværende og kommende hovedaktiviteter indplaceres, ligesom værdien
Udvikling i fællesskab indgår. Historien nedfældes både skriftligt og evt. via
plakater, lederblogs, hjemmeside mv. Praktisk implementering
efterfølgende i organisationen, bl.a. via reflekterende kommunikation, så
alle forstår hvad HG vil og står for til bunds ift. til hinanden og elever
 Tilbud om anerkendende ledelsescoaching. I betragtning af det store,
tomme ledelsesrum, der eksisterer mellem én leder (rektor) og ca. 60
medarbejdere, samt den udbredte praksis med autonom selvledelse på HG
(hvilket som sagt rummer mange fordele, men også ulemper), er der brug
for at knytte en løbende tættere kontakt mellem ledelsen og
medarbejderne. Derfor foreslås det at uddanne 2-3 ledere (udover rektor) i
anerkendende coaching, som efterfølgende kan tilbyde coaching af
medarbejdere ad hoc og et par gange hen over året. Ved at flere ledere
udover rektor kan tilbyde lærende (og ikke kontrollerende) coaching vil
man kunne udvide medarbejdernes forståelse af hvad ledelse er og hvem
ledelsen er på HG. Coaching kan typisk dreje sig om hvordan
medarbejderne oplever deres nuværende situation, hvad der går godt og
mulige problemstillinger, ønsket situation og efterfølgende korrigerende
handlinger. Coaching giver også mulighed for at koble den enkelte til den
helhed HG er. Evalueringer kan yderligere inddrages på en konstruktiv og
lærende måde.
Men der ligger en givet en stor pædagogisk opgave i at præsentere
coaching på den rigtige måde over for medarbejderne på HG, fordi mange
må antages at have fordomme over for coachingbegrebet, ligesom
samtaleformen og rollerne vil være uvant at for mange
 På baggrund af den uformelle supervision og de formelle skridt til at
arbejde med supervision, som allerede foregår på HG, indføres systematisk
supervision, fx i tæt tilknytning til teamkoordinatorer, som skal sikre en
koordineret og målrettet undervisning over for den enkelte klasse, ift. mål,
vision, værdier og forståelse af tillæg til bekendtgørelser, nye tiltag m.v.
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 Workshop om ledelsesmæssige beskeder og dokumenter, der udgår fra
ledelsen, både mundtligt og skrifligt. Arbejde med at formulere skabeloner
for forskellige typer af ledelsesudmeldinger, der opfylder medarbejdernes
behov for information og mening. Klart kunne forklare de enkelte
meddelelser i en sammenhæng, begrunde hvorfor man gør som man gør og
være opmærksom på medarbejdernes forforståelser af emnet. Desuden
arbejde med at effektivisere, hvordan man som leder bedst muligt
supporterer og gennemfører møder
 Eftermiddagsmøde med medarbejderne om brug af lærende evalueringer,
formål og arbejdet hermed. Fakta og myter mv.
2. Den elektroniske ledelseskommunikation
 Arbejde med at opbygge en mere logisk mappestruktur på ledelsesområdet
og navngivning af mapper og dokumenter
 Oprydning i gamle dokumenter inden for ledelsesområdet
 Arbejde med at optimere de dokumenter, som ledelsen lægger på Lectio
 Fortsat arbejde med at bruge Onsdag Morgen som strategisk
ledelsesinformation, herunder hele tiden skabe overblik og mening over de
mange aktiviteter, man har gang i – løbende rapportere om deres fremdrift
og samlede sammenhæng. Evt. med jævne mellemrum, fx én gang om
måneden indføre en blog fra rektor om ”rigets tilstand” (kan også være
andre lederskribenter)
 Arbejde med Lectio om hvordan man kan forbedre søgefunktionen

6. Kvantitativ validering af centrale udsagn fra den kvalitative undersøgelse
For at sikre størst mulig validitet gennemførtes en mindre kvantitativ
undersøgelse af nogle af de centrale pointer, som fremkom i den kvalitative
undersøgelse. Undersøgelsen gennemføres via lectio og alle lærere blev opfordret
til at deltage.
Deltagerne blev naturligvis garanteret anonymitet. Svarene skulle falde inden for
en fempunkt-skala: Slet ikke, I mindre grad, I middel grad, I over-middel grad og I
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helt tilfredsstillende grad. Spørgsmålene/udsagnene blev udformet, så de var lige
at gå til.
Udsagn
1. Jeg får de informationer fra ledelsen, som jeg har brug for i mit arbejde
2. Jeg har mulighed for at give de informationer til ledelsen, som jeg har brug for
3. Jeg har et klart billede af rektors arbejds- og ansvarsområder og hans rolle som leder
4. Jeg har et klart billede af inspektorernes arbejds- og ansvarsområder og deres rolle som leder
5. Jeg ved hvilken leder, som jeg kan gå til, hvis jeg har problemer eller spørgsmål omkring løsningen
af mine opgaver
6. Jeg er tilfreds med lederens behandling af mine spørgsmål, jf. 5
7. Jeg ved hvilken leder, som jeg kan gå til, hvis jeg ønsker at drøfte min arbejdssituation som helhed
(fx i form af coaching, supervision, rådgivning)
8. Jeg er tilfreds med lederens evne til at gennemføre disse samtaler (jf. 7 – coaching, supervision,
rådgivning)
9. Jeg oplever, at ledelsen ser, hører og anerkender min indsats på HG
10. Jeg oplever at den samlede ledelse kommunikerer budskaber og beslutninger klart, tydeligt og
koordineret
11. Jeg oplever at ledelsen støtter en god afholdelse af møder (i form af rettidig og fyldestgørende
indkaldelse, udsendelse af materialer i tide, mødeafholdelse, beslutninger og opfølgning)
12. Jeg oplever at ledelsen har en klar vision for HG, hvordan vi kommer derhen og hvordan vi hver
især kan bidrage
13. Jeg oplever at ledelsen kommunikerer HGs værdier på en klar og meningsfuld måde både for
lærere og elever o.a.
14. Jeg oplever, at Onsdag Morgen dækker mine behov for informationer, nyheder og vigtige
ledelsesudmeldinger
15. Jeg oplever – udover Onsdag Morgen – at det er let at finde relevante ledelsesdokumenter på
Lectio
16. Jeg oplever at mappestrukturen på Lectio er klar og lige at gå til
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17. Jeg oplever at søgefunktionen opfylder mine ”søgebehov”

Evt. personlige kommentarer til HGs ledelseskommunikation

7. Tolkning af de kvantitative svar
Svarene på udsagnene fremgår af Bilag 2, hvor svarene er vist i et søjlediagram, i
sidste del af slidepræsentationen.
Svarene giver et umiddelbart overskueligt billede af, hvordan medarbejderne
oplever ledelseskommunikationen på HG. Generelt ligger svarene i området
middel og overmiddel, hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende, ikke
mindst i lyset af undersøgelsens udgangspunkt og at rektorskiftet i sommeren har
båret stor frugt. Det er også glædeligt, at svarene er meget positive med hensyn
til kommunikationen af HGs visioner og værdier, selv om der udefra set måske
godt kunne være behov at arbejde mere specifikt og intenst med dem, så de
virkelig kommer til at gennemsyre HGs dagligdag, dvs. tænke og arbejdsmåder.
Men der er også nogle af svarene, der viser, at her er der brug for en særlig
indsats. Det gælder særlig spørgsmålene om Lectios struktur og opbygning,
hvorfor det vil være oplagt at sætte ind med korrigerende handlinger her.
32,4 % svarede desuden i mindre grad med hensyn til udsagnet om ”jeg ved
hvilken leder jeg skal går til med hensyn til hele min arbejdssituation”. Det kunne
tyde på, at der er brug for at forstærke ledelseskommunikationen her, fx i form af
tilbud om coaching og supervision i grupper. Det kunne fx både være nye
medarbejdere (de første 1-3 år), men det kunne også være 50+ medarbejdere,
som måske har svært ved at bevare gnisten i den sidste del af et langt
undervisningsliv.
29,4 % svarede i mindre grad, når det gælder udsagnet om ledelsens evne til klart
at kommunikere budskaber og beslutninger. Også her bør det overvejes, hvordan
man kan styrke dette område.
8. Stormøde om undersøgelsens resultater
Torsdag den 24. februar 2011 blev hele undersøgelsen præsenteret på et
stormøde for samtlige lærere (se Bilag 2 med slides fra mødet). Der var afsat i alt
34

40 minutter til en præsentation, hvor Leif Pjetursson formidlede baggrund og
resultater. Efterfølgende blev deltagerne i grupper bedt om at fremkomme med
nogle konkrete anbefalinger til handlinger, der kan styrke
ledelseskommunikationen på HG.
Hver gruppe fremkom med 3 forslag, som efterfølgende blev videregivet til
ledelsen. Det er nu op til ledelsen at beslutte hvilke forslag, der skal tages action
på, både hvordan og hvordan man vil kommunikere disse anbefalinger ud i
organisationen, herunder medinddrage relevante medarbejdere.

Leif Pjetursson
ChangeCom
Birkerød
BILAG 1

17.03.11

Herlev Gymnasium
Undersøgelse af ledelseskommunikationen med lærergruppen

Interviewguide:

Navn
Jobfunktion og fag
Anciennitet
Hvert spørgsmål kan besvares ud fra modellen:
1.
2.
3.
4.

Den nuværende situation og oplevede problemer
Den ønskede situation – og evt. succesoplevelser
Barrierer for at lykkes
Mulige handlinger

Hvad forstår du spontant ved ledelseskommunikation på HG?
Hvilke ledere har ansvar for hvad ifm ledelseskommunikationen?

35

Den personlige ledelseskommunikation:
Hvordan oplever du den personlige kontakt og ledelseskommunikation i hverdagen? (åben/lukket,
synlighed, klarhed, tone, troværdighed, anerkendelse)
Hvordan oplever du ledelsens kommunikation af hvad HG vil? (vision, forandringsprojekter)
Hvordan oplever du ledelsens kommunikation af HGs værdier?
Hvordan oplever du personlige samtaler med ledelsen? (MUS, coaching, evaluering, anerkendelse,
møder mv.)
Hvordan oplever den nuværende ansvarsfordeling af ledelseskommunikationen – og
ledelsesstrukturen?

Den skriftlige ledelseskommunikation:
Lectio
Hvad forstår du ved ledelseskom når du anvender Lectio og hvordan oplever du den
-

Skema
Beskeder
Dokumenter
Onsdag morgen
Fraværsopfølgning
Andet

Mailkommunikation, hvordan og tilfredshed
Skolens hjemmeside, hvordan ledelseskom og tilfredshed

Andre ideer der kan bidrage til at forbedre både den personlige og skriftlige ledelseskom?

36

Bilag 4: Introduktionsmateriale til nye lærere
Indhold
Kort over skolen............................................................................................................................................... 39
Hvor får jeg hvad at vide?................................................................................................................................ 40
Ændringer i skema, årsplan /ferieplan osv. ..................................................................................................... 41
Planlægningsdage/skolestart .......................................................................................................................... 42
Planlægningsdage ........................................................................................................................................ 42
Skolestart 2011 ............................................................................................................................................ 42
Skriftligt arbejde (elevtid og rettetid) .............................................................................................................. 43
Skemaet i Lectio............................................................................................................................................... 45
Brug af Lectio (opgaveoprettelse, fravær, studieplan, lektier, ressourcebestilling m.m.) .............................. 46
Pligter........................................................................................................................................................... 46
Hvordan gør jeg? ......................................................................................................................................... 46
Faggruppen ...................................................................................................................................................... 50
Fagrepræsentanter ...................................................................................................................................... 50
Fælles undervisningsplanlægning i grundforløbet ...................................................................................... 51
Bogindkøb .................................................................................................................................................... 51
Bogdepot ......................................................................................................................................................... 52
It og av ............................................................................................................................................................. 53
Almen studieforberedelse ............................................................................................................................... 55
Team og tutorer............................................................................................................................................... 56
Teams .......................................................................................................................................................... 56

Særligt for stx-teams.......................................................................................................56
Særligt for hf-teams ........................................................................................................56
Tutorfunktionen .......................................................................................................................................... 57
Fravær og snyd ................................................................................................................................................ 58
Fravær.......................................................................................................................................................... 58

37

Snyd ............................................................................................................................................................. 58
Sygdom, feriefridage, omsorgsdage og lignende ............................................................................................ 59
Rejser/introtur m.m. ....................................................................................................................................... 63
Hvad kan jeg være med i? ............................................................................................................................... 64
Hvem spørger du om hvad? ............................................................................................................................ 65

38

Kort over skolen
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Hvor får jeg hvad at vide?
Du får informationer fra ledelsen og kollegaer flere steder.
1. Ugebrevet Onsdag morgen: Kommer på Lectio om onsdagen som nyt dokument. Gamle numre kan
findes under ”Alle lærere”-”-Ugebrevet onsdag morgen”. Her får du nyheder og beskeder fra
ledelsen (og fra kollegaer). Det er din primære informationskilde til, hvad der sker på skolen – læs
det hver uge!
2. Beskeder og dokumenter i Lectio: På din forside kan du følge med i nye beskeder og dokumenter.
Ind i mellem er der beskeder, der ikke kan vente til ugebrevet eller beskeder, der ikke er rettet mod
alle – de kommer oftest som Lectio-beskeder. Det er derfor en god idé at få læst nye beskeder, så
man holder antallet af ulæste beskeder nede på et minimum.
3. Mails: Ledelsen bruger stort set kun mails til at videresende mails med beskeder, tilbud og
lignende, vi får ind udefra. Det kan være tilbud om ekskursioner, undervisningsmateriale osv.. Det
kan f.eks. også være mails fra Undervisningsministeriet.
4. Beskeder på papir i dueslag: I lærergarderoben har du et dueslag. Her kan du også få informationer
på papir. Det kan være dagsordenen til et pr-møde (møde for alle lærere). Det kan være en plan
over gangvagter til eksamen osv..
5. Opslag på dør ind til lærerværelset: Her er der mest beskeder fra kollega til kollega. Ofte vil
festvagter blive indhentet her.
6. Opslagstavler på lærerværelset: GL (fagforeningen) har en opslagstavle, der bliver sat klip op fra
aviser, der er tilbud om kurser osv.. Det er ikke her, at de vigtigste nyheder vil blive hængt op.
Har du kommentarer til kommunikationsveje, vil du have noget med i Ugebrevet eller på hjemmesiden?
Har du markedsføringsidéer? Tal med:

Inspektor Jakob S. D. Hoffmann
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Ændringer i skema, årsplan /ferieplan osv.
Der er en række begivenheder i løbet af året, der skaber ændringer i skemaet (og du vil få aflyst timer). Du
kan få overblik over årets gang og vigtige begivenheder (for de forskellige klassetrin og hf/stx) i årsplanen.
Der vil komme ændringer i årsplanen i løbet af året, men den nuværende version kan du finde på næste
side. Den nyeste version af årsplanen kan du altid finde på Lectio i mappen ”Timer og aftaler” (i ”Egne
grupper” -> ”-Regler-planer-info”). Du kan også få et overblik og flere detaljer i ”Månedskalender”, som du
finder via hovedmenuen på Lectio.

Begivenheder, der kan få en indflydelse på din undervisning, kan også blive annonceret i ”Ugebrevet
Onsdag morgen”, de kan blive annonceret som besked i Lectio, og de vil normalt stå på Lectioskemaet
øverst på dagen.
Ferieplan for næste skoleår (2011-2012)
Mandag 15. august: Første skoledag for eleverne
Mandag 17. – fredag 21. oktober: Efterårsferie (uge 42)
Torsdag 22. december – tirsdag 3. januar: Juleferie (begge dage inklusive)
Mandag 13. – fredag 17. februar: Vinterferie (uge 7)
Mandag 2. – mandag 9. april: Påskeferie
Fredag 4. maj: St. Bededag
Torsdag 17. – fredag 18. maj: Kr. Himmelfartsdag + ekstraordinær fridag
Mandag 28. maj: Pinse
Tirsdag 5. juni: Grundlovsdag
Mandag 2. juli: Sommerferien starter

Er du i tvivl om noget med årsplan eller ferieplan, så spørg:

Inspektor Henrik Lomstein
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Planlægningsdage/skolestart
Planlægningsdage
Alle lærere møder torsdag d. 11. august kl. 8.30 til fælles morgenmad på den første af to planlægningsdage.
Her har lærere og ledelse lejlighed til at mødes og få planlagt det kommende skoleår nærmere. Alle
klasseteams mødes og planlægger afleveringer, almen studieforberedelsesforløb og lignende, Hf-lærerne
mødes osv.. Det vil stå i Lectio, hvis du skal til et møde. Du vil nok opleve, at alt går meget stærkt til mødet.
Vær ikke bange for at spørge ind til de forskellige beslutninger, og hold øje med, om du f.eks. pludseligt
ender med to forløb i almen studieforberedelse i samme uge – det kan være problematisk. Du kan byde ind
på noget andet skriftligt arbejde (se næste afsnit), hvis du gerne vil have mere skriftlighed i dit fag eller lave
en opgave sammen med et andet fag.

Skolestart 2011
Den første uge følges der ikke normalt skema. Du er evt. introlærer, og så har du en del ekstra moduler,
eller måske har du nogle aflyste moduler. Som introlærer skal du bl.a. på planlægningsdagene være med til
at lægge en plan for: Afholdelse af moduler med introaktiviteter (st-moduler i skemaet på Lectio)
(elevambassadørerne står for store dele af arrangementet den første dag – I koordinerer på mødet på
fredag). I skal også lige tale med lærere, der har timer i ugen (dansk og idræt har dog faste aktiviteter).
Endelig skal du deltage i festen fredag aften (se nedenfor). Introlærerne lønnes med 15 timer for
planlægning af introaktiviteterne og deltagelse i fest.
Planen for den første uge er denne:
Mandag
->8.20:
8.20-8.50:
8.50-13.00:

Modtagelse
Velkomst i auditoriet
Introaktiviteter ved elevambassadører og introlærere:
Præsentation af elevambassadører og introlærere. Icebreakers i klasserne, rundvisning,
navnelege, præsentation af introforløb. Frokostpause kl. ca. 11.45. Rundvisning startes med
fotografering til Lectio (se skema i Lectio).

Tirsdag
Hele dagen:

Introaktiviteter og faglige moduler (se skema i Lectio)

Onsdag:
8.20-11:45:
12.20-15.00

Introaktiviteter og/eller faglige moduler (se skema i Lectio)
Elevambassadørarrangement i grupper på tværs af årgangen stx og hf blandet.

Torsdag
1. og 3. modul = introaktiviteter og/eller faglige moduler (se skema i Lectio)
10.10-11.45: Elevambassadørmodul
Fredag – på-langs-dag
8.20-13.55: Søskendeklassearrangement + forberedelse af introfest
Aften:
Introfest med søskendeklasserne
Øvrige aktiviteter i introugen
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Ugen fyldes op med fagmoduler herunder 2 moduler med dansk, hvor eleverne interviewer hinanden og
skriver portrætbog og et modul i idræt, hvor eleverne enten spiller Djeeo (et GPS-spil) eller laver
teambuilding. Eleverne har på planlægningsmøderne givet udtryk for, at der ikke bør planlægges
almindelige faglige aktiviteter i løbet af den første uge. Fotografering af elever til Lectio og introduktion til
IT, Biblioteket og Lectio skemalægges tidligst muligt i introugen.
Introfest
I år skal søskendeklasserne være værter for de nye 1. klasser ved den første del af festen. Altså sørge for, at
der er mad og drikke samt noget underholdning. Der kommer altså ikke forældre på besøg ved introfesten.
Hvis du er introlærer, skal du sørge for, at ??????
Er du i tvivl om noget med introdagene, så spørg:

Inspektor Henrik Lomstein

Vicerektor Ellen Østergaard Mikkelsen

Skriftligt arbejde (elevtid og rettetid)
Hvert fag har fået tildelt et bestemt antal elevtimer (eller ingen), og de er ment som et bud på, hvad eleven
bør bruge af arbejdstid derhjemme på skriftlige opgaver (det kunne også være podcast eller lign.). Når du
stiller en opgave skal eleverne have elevtiden at vide. Du skal bruge al tildelt elevtid. Der er traditioner i
hvert fag for, hvad en opgave tæller, så tal med dine fagkollegaer om dette. En fuld dansk stil med
omfattende oplæg kan f.eks. tælle 5 elevtimer. Et stx-danskhold har 25 elevtimer på et år, så det kunne
blive til 5 stile. Du kan dog med fordel splitte op i lidt flere småopgaver (specielt i 1g/1hf) og/eller dele en
opgave op i to afleveringer – så vil hver opgave tælle mindre. Der er knyttet en bestemt rettetid til
elevtiden. 1 elevtime giver 6 min. rettetid pr. elev ved individuelle opgaver (gruppeopgaver giver mindre pr.
elev – 1. elev tæller fuldt og resten 1/3), og der kan så ganges op. En stil på 5 elevtimer skal du altså bruge
30 min. på at rette. Du kan også vælge at bruge noget af rettetiden som omlagt skriftligt arbejde, hvor du
vejleder på skolen. Den tid, du vejleder på skolen, har du så mindre til at rette i bagefter, så husk at bruge
lidt mindre tid på den endelige retning i en sådan situation.
Udover de elevtimer, der er fast knyttet til fag, er der timer til andet skriftligt arbejde. De forskellige klasser
har forskelligt antal timer til andet skriftligt arbejde, der skal bruges. De kan bruges af alle fag og gerne af
fag i samarbejde. Du kan byde ind på nogle af disse timer til andet skriftligt arbejde allerede i
planlægningsdagene.
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Vil du vide mere om elevtid, rettetid osv. spørg:

Inspektor Karin Sørensen
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Skemaet i Lectio
Dit skema finder du i Lectio. Lectio for Herlev Gymnasium og HF kan findes på:
https://www.lectio.dk/lectio/12/default.aspx. Du får brugernavn og login af inspektor Karin Sørensen (KS).
Der kommer nyt skema efter efterårsferien og igen et nyt skema efter jul (meget vil dog forblive uændret).
Skemaerne er forskellige i lige og ulige uger.
Undervisningen foregår i moduler á 95 min. Der er i princippet ikke indregnet pause, men man kan vurdere,
at der er brug for et par minutter uden undervisning undervejs. Modulerne er inddelt på denne måde:
1. modul: 8.20-9.55, 2. modul 10.10-11.45, 3. modul 12.20-13.55, 4. modul: 14.05-15.40
Her er et eksempel på et skema:

De almindelige lektioner er forudfyldt frem til efterårsferien. Herudover kan der ligge møder og andre
aktiviteter. Hvis der er sket ændringer med et modul, så fremstår modulet med grønt. De små noter er
kommentarer til modulet, lektier eller lignende. Forrest i modulblokken står holdet (fx 1g me/2), herefter
lærerinitialer (jsh) og så lokalet (051).
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Brug af Lectio (opgaveoprettelse, fravær, studieplan,
lektier, ressourcebestilling m.m.)
Pligter
Du skal bruge Lectio til at give eleverne skriftlige opgaver, du skal føre fravær, og du skal oprette og
vedligeholde en studieplan (og lave undervisningsbeskrivelse) i Lectio (se mere nedenfor). Du skal også
melde dig syg via Lectio, hvis det skulle blive nødvendigt (se afsnit om ”Sygdom, feriefridage osv.”). Du skal
også give karakterer og lave faglige evalueringer via Lectio (se afsnit om ”Evalueringer”). Herudover skal du
læse det ugentlige ”Ugebrevet Onsdag morgen” og holde øje med beskeder og aktuel information (se afsnit
om ”Hvor får jeg hvad at vide?”).
Du kan med fordel give eleverne lektier for i Lectio. Du kan også bestille ressourcer i Lectio (fx
computerrum) (se nedenfor).
Ledelsen har administratorrettigheder i systemet, så vi kan i princippet se alt, hvad der skrives. Der findes
på denne måde ikke helt private beskeder i Lectio. Vi vil dog ikke under normale omstændigheder læse
private beskeder.

Hvordan gør jeg?
-

Oprette en opgave

Vælg ”Opgaver” i menubjælken. Herefter vælges hold og ”Opret opgave”. Du skal være med til at lave
en afleveringskalender for de klasse, du har hold i på planlægningsdagene, og du skal i tiden herefter
oprette opgaver for hele året (de kan flyttes rundt senere, hvis de er kommet til at ligge forkert, men de
vil så tælle med i fraværsopgørelserne). Du skal vælge antal elevtimer pr. opgave.
-

Føre fravær

På din forside i Lectio er der en oversigt over moduler, du mangler at føre fravær for.

Klik dig ind og før fraværet. Det kan gøres i timen, efter timen, eller evt. i slutningen af samme uge.
Sørg for at få ført fraværet jævnligt. Du kan give 50 % fravær til elever, der kommer for sent.
-

Opret studieplan og undervisningsbeskrivelse

Klik på ”Studieplan” i menubjælken for at oprette forløb på dine hold. Du skal oprette forløb senest, når
forløbet går i gang. Vælg holdet og klik på knappen ”Opret forløb” for at oprette et nyt forløb. I feltet
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”Titel” indtastes en titel for holdets forløb. I feltet ”Periode” vælges en start- og slutdato. Klik på +, hvis
der skal tilføjes flere perioder (der har været en pause i forløbet). Indtast et estimeret antal lektioner
for forløbet i feltet ”Estimat”. I feltet ”Note” kan du beskrive forløbet for eleverne (og for en evt.
kommende censor). Du kan også skrive læst stof ind her, men det vil blive autogeneret, hvis du giver
lektier for i Lectio (se om dette senere).
Klik på knappen ”Rediger” ud for feltet ”Særlige fokuspunkter”. Herefter vises et skærmbillede, hvor de
relevante kompetencer for perioden kan tilføjes. Du kan vælge nogle af de fortrykte, men du kan mere
meningsfuldt vælge at skrive faglige mål ind (tag evt. dem fra fagets bekendtgørelse) – skriv i ”Note” ud
for ”Faglige mål”.
Klik på ”Rediger” ud for feltet ”Arbejdsformer”. Vælg de brugte arbejdsformer (og husk, at de fleste
fagbilag kræver en række forskellige arbejdsformer – dem skal du have været igennem inden fagets
sidste time).
Vælg, om du vil have skriftligt arbejde med, dokumenter og links osv. Herefter skal du trykke ”Gem”.
-

Lektier i Lectio

Mange elever forventer, at deres lektier ligger på Lectio. Hvis du skriver dem ind på den rigtige måde,
så vil din undervisningsbeskrivelse et langt stykke hen ad vejen lave sig selv, så det er en god idé at give
lektier for på denne måde.
Tryk på lektionen i skemaet og tryk på ”Lektier”.

Der er nu to muligheder:
1. Vælg ”Fritekst” og skriv lektien i ”Lektienote” (i en form, der kan passe på en
undervisningsbeskrivelse (med forfatter, årstal osv.)).
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2. Bruger du den samme bog ofte kan du oprette den som materiale:
Gå ind i ”Hovedmenu” og vælg (med et par klik) det hold, du skal bruge. Herefter vælger du
”Materialer” og ”Opret materiale”. Titlen er vigtig, normalsider osv. er ikke vigtigt.

Nu kan du vælge at give lektier i bogen på samme måde som ovenfor (du skal bare ikke skrive i
lektienoten, men vælge materialet, du har oprettet). Du kan også vælge materialer oprettet af andre, så
tjek, om dit materiale står på drop down-menuen, inden du opretter.

Du skal give lektier for i rimelig tid inden en lektion. Det nytter ikke noget at skrive lektier ind aftenen
før.
-

Bestille/ændre lokale

Tryk på lektionen og vælg så lokaler:

Her kan du skifte lokale (du har måske brug for computerlokalet (129), som du så kan tilvælge, et lokale
med interaktiv tavle eller?).
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-

Bestille ressourcer

Skolen har en række forskellige ressourcer, der kan bestilles via Lectio. Du trykker dig ind på den
lektion, som du skal bruge ressourcerne i, og du kan nu bestille

Du kan bestille computerne på biblioteket, du kan bestille vogne med bærbare pc’ere, du kan bestille
clickers, du kan bestille minivideokameraer, du kan bestille mikroskoper osv..
Vil du vide mere om Lectio, spørg:

Inspektor Karin Sørensen
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Faggruppen
Der er meget hjælp at hente i dine faggrupper. Dine fagkollegaer har materialer, opgaver,
eksamensspørgsmål og erfaringer fra mange års undervisning. Vær ikke bange for at spørge (personligt eller
med besked til ”Alle Dansk/matematik/…-lærere”).

Fagrepræsentanter
Hver faggruppe har en fagrepræsentant. Hvis du ikke lige ved, hvilken faglærer, du skal spørge, kan du
prøve at starte her – især, hvis det handler om bøger og materialer. Faggrupperepræsentantens opgaver er
at:
 repræsentere faget i økonomiudvalget (der fordeler penge til undervisningsmidler)
 holde regnskab med fagets indkøb
 tage initiativ til indkaldelse af faggruppemøder, hvor faggruppens lærere bl.a. kan beslutte, hvordan
pengene skal bruges.
Faggrupperepræsentanten er kontaktperson for ledelsen, de viderebringer post til faget og er leder af
faggruppens time-fagfordelingsmøde i april.
Her har du en oversigt (find navne bag initialer i Lectio):
Fagrepræsentanter

2011/2012

BL
ap

KUC
historie

HL
at

KBL
idræt

CMB
billedkunst

PNH
kemi

WD
biologi

JT
matematik

LIH
dansk

SB
musik

HD
dramatik

BJS
nf og nv
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JVT/BF
engelsk

erhvervsøkono

naturgeogr
afi

HA

mi

oldtidskund

BF

skab
PH

mediefag

HTM
psykologi

NIH
filosofi

AO
religion

IR

ANN
samfundsfa

fransk

g
DA

fysik

DB

TB
spansk
UL
tysk

KUC
Studievejledning

Fælles undervisningsplanlægning i grundforløbet
Eleverne har mulighed for at skifte studieretning efter grundforløbet (det første halve år). Derfor foregår
der en koordinering af undervisningsplanlægningen i en række fag. Engelsk har f.eks. et fælles
kompendium, de kører undervisningen efter. Forhør dig hos din faggruppe/fagrepræsentant, inden du
planlægger alt for meget.

Bogindkøb
Faggrupperne står i det store hele selv for deres bogindkøb. De har et beløb til rådighed hvert år, og ind i
mellem kan der søges om ekstra ressourcer. Hvis du mangler materialer til dine klasser, er det faggruppen/repræsentanten, du skal tale med. Hvis der er ressourcer tilbage på fagkontoen, kan der indkøbes ekstra
bøger.
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Bogdepot
Når du skal bestille bøger til dine hold, sker det i bogdepotet hos Susanne. Det finder du på biblioteket. Du
skal have printet en holdliste ud for bogen, og så kan du få den udleveret. Hvis du er interesseret i at se,
hvad der er af materiale til dit fag, kan det være meget godt at gå lidt på opdagelse i bogdepotet
(danskdepotet er placeret for sig selv i 1??).
Vil du vide mere om bogdepotet – spørg:

Susanne Rose Møller
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It og av
Bærbare til personlig brug
Skolen tilbyder dig en bærbar computer. Vi kan tilbyde en lille Lenovo med eksternt dvd-drev, en større
Lenovo og en MacBook Pro. Den bærbare vil være til låns (efter 3-4 år med samme bærbare, vil den nok
kunne overtages for et meget symbolsk beløb). Hvis du låner en bærbar af skolen, skal du betale
multimedieskat. Inspektor Jakob Hoffmann vil kontakte dig for at høre dine ønsker.
Computerressourcer
Der er 1 computerlokale på skolen (129), og det kan bestilles i Lectio (se om bestilling af lokaler i Lectio
ovenfor). Eleverne har log on til computerne.
Der er også computere på biblioteket, og de er ret populære blandt lærerne til undervisningsbrug. De kan
også bestilles som ressource i Lectio.
Der er herudover tre vogne med 10-12 bærbare i hver. De står i 129 (sp), 111 (sa) og 41 (nv). De kan
bestilles som ressourcer i Lectio. De er låst med en nøgle, der hænger på kontoret ved sekretærerne. Husk
at sætte vognen tilbage, sætte strøm til og at aflevere nøglen umiddelbart efter lektionen.

Eleverne kan bruge deres logon på de bærbare. Ind i mellem giver det problemer, og hvis ikke de skal bruge
deres dokumentmapper og lignende, så går det ofte mere glat, hvis du lader dem bruge ”elev” som logon
og ”12345” som kode.
Endelig er der en række computerøer, som eleverne (og du) kan bruge rundt omkring. Der er også en
computer i alle faglokaler.
Trådløst netværk
Du skal bruge herlevgym som trådløst netværk. Koden kan du få af it-medarbejder Bjørn Teglbjærg eller
inspektor Jakob Hoffmann (eller af de kollegaer, der kan huske den).
Projektorer
Der er projektorer i alle lokaler. Du skal have et vga-kabel for at koble dig på projektoren. Alle lærere har
fået udleveret et, og du vil også få et af Jakob Hoffmann. Du kan låne et vga-kabel af en kollega eller af
Bjørn Teglbjærg i it, hvis ikke du har fået et endnu.
Tilkobling
1. Vga-kablet skal ind i væggen i dette panel:
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2. Herefter tænder du på pc1 eller pc2. Den lille drejeknap bruges til at vælge lydinput.
3. Nu tænder du så din bærbare (det virker for det meste også, hvis den er tændt, men dette er rette
rækkefølge)
Hvis ikke det virker:
1. Prøv at trykke på pc1 eller pc2 igen.
2. Tjek kablet – er det sat rigtigt i? Er nogle af de små ”pinde” i stikket på kablet bøjede (så skal du
have et nyt)?
3. Prøv at trykke på input oppe på projektoren
4. Genstart computeren
5. Få fat i Bjørn, Jan, Dan eller Jakob
Er der problemer med it og av? Spørg:
It-medarbejder

Inspektor
(bl.a. for it og av)

Pædagogisk it-vejleder

Pædagogisk it-vejleder

54

Almen studieforberedelse
Hvis du skal undervise på stx, så skal du også med stor sandsynlighed deltage i at (i løbet af klassens treårige forløb). Almen studieforberedelse leder frem mod en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en
synopsis, hvor eleverne skal kunne belyse en sag fra flere forskellige vinkler med brug af metoder fra
forskellige fag og fakulteter. Eleverne skal opbygge en metodebevidsthed og en bevidsthed om, at
forskellige fag kan få forskellige aspekter frem i arbejdet med en sag. Der er 9 at-forløb på et 3-årigt stxforløb hos os. I hvert forløb deltager forskellige fag. Der er en overordnet plan for at, som er forskellig alt
efter årgang. Du finder planen i mappen ”-regler-planer-info”->”At-almen studieforberedelse”.
At-forløbene grovplanlægges på planlægningsdagene (der sættes fag og sag på). Hvis du skal være med i et
at-forløb, handler det om at få planlagt et forløb, hvor flere fag kommer i spil i forhold til et fælles emne.
Tag gerne fat i den kollega, du skal have at-forløbet med i lidt god tid (de er ofte mere laid-back i forhold til
det end dig). Sørg for, at der er sat timer på i Lectio i god tid, inden forløbet starter. De fleste timer skal
ligge på blokdagene (hvor skemaet er ryddet for klassen), men enkelte af dem skal ligge før, og normale
timer skal så laves om til at-timer. I bør lave et skriftligt oplæg til eleverne, der beskriver forløbet.
Der skal arbejdes fagligt metodisk i at, og der skal være en sammenhæng fagene på tværs. Det vil være
hensigtsmæssigt, at forløbene også træner synopsisformen, som beskrives nærmere f.eks. på dette link
http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/sopsis.html. Efter forløbet skal i huske at oprette det i
studieplanen for at.
Vil du vide mere om At og den overordnede plan, så spørg:

Inspektor Henrik Lomstein
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Team og tutorer
Det kan være, at du skal være teammedlem. Hver klasse har et lærerteam bestående af 3 lærere, bortset
fra 3g-klasser, hvor der er 2 lærere i teamet. En af lærerne i teamet er teamkoordinator. På hf har eleverne
også tilknyttet tutorer.

Teams
Der er forskel på din rolle og dine opgaver i henholdsvis stx- og hf-teams. Generelt gælder det dog, at du
sammen med resten af teamet skal sørge for, at klassen fungerer godt.
I skal herunder:
 Følge hver enkelt elev og diskutere og evaluere klassen og den enkelte elevs faglige standpunkt og
udvikling i samarbejde med studievejlederen og læsevejlederen


Holde øje med vedligeholdelsen af klassens studieplan (se til, at alle faglærere opretter forløb i
studieplanen i Lectio i starten af hvert forløb, hvorefter indholdet kommer til under forløbet)



Koordinere det skriftlige arbejde og tjekke, at alle faglærere opretter skriftlige opgaver i Lectio for hele
året (så elevtid pr. uge kan tjekkes)



Sikre progression i arbejdsformer, produktformer og studiekompetencer



Arbejde med at skabe elevmedindflydelse og en hensigtsmæssig klasserumskultur



Sørge for en hensigtsmæssig fordeling af anden elevtid gennem årene



Sørge for at klassen lever op til skriftlighedsplanen

Særligt for stx-teams




Planlægge hvilke fag og lærere, der skal indgå i årets AT-forløb, herunder
o

sikre det faglige samspil mellem hovedområderne

o

sikre progression i arbejdsformer, produktformer, studiekompetencer

o

sikre, at alle klassens lærere er orienteret om klassens AT-plan

Oprette AT-forløbene i studieplanen, så AT-lærerne kan tilføje indholdet og sørge for, at eleverne
udfylder studierapporten

Særligt for hf-teams


Planlægge og evaluere introduktionskurset



Planlægge og evaluere projektperioderne og elevernes indsats i de enkelte projektforløb



Planlægge, gennemføre og evaluere værkstedsundervisningen



Være tutorer for klassens elever (se nedenfor)
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Tutorfunktionen
På hf skal du også være tutor. Der er 4 tutorer i 1.hf og 3 tutorer i 2. hf for hver klasse. Tre af disse er
teamlærerne. Tutorerne har den personlige kontakt med 7-8 kursister, og er personlig vejleder for disse.
Tutorens opgaver er, at:


give introduktion til tutorordningen og studiebogen



følge progressionen i kursistens kompetenceudvikling (jvf. kompetencekataloget)



tage kontakt til studievejleder



gennemføre 3 tutorsamtaler med kursisten pr. år om dennes kompetenceudvikling



i samarbejde med inspektor og studievejleder følge med i den enkelte kursists fravær og skriftlige
forsømmelser

Vil du vide mere om teamarbejde på stx, så spørg:

Inspektor Henrik Lomstein

Inspektor Karin Sørensen
Vil du vide mere om hf-teams og tutorfunktionen, så spørg:

Inspektor Annette Ottendal
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Fravær og snyd
Alle lærere vil nok desværre komme til at møde ureglementeret fravær og snyd, og det kan være svært at
finde ud af, hvordan man skal reagere. Her er dog nogle et par ledetråde:

Fravær


Du skal give fravær, hvis en elev ikke er til stede i timen (uafhængigt af grunden til fraværet)



Det er muligt at give 50 % fravær, hvis eleverne kommer for sent. Det er din vurdering, hvor sent
man skal komme for at komme op på de 50 % (men det behøver bestemt ikke at være halvt inde i
timen - 10. min. kan også gøre det).



Hvis du har givet lektier for på Lectio, og en elev ikke har bøgerne med, så giver vores studie- og
ordensregler dig mulighed for at give eleven fravær for modulet. Dette praktiseres ikke i stort
omfang, men det kan bruges pædagogisk/opdragende.



Hvis en elev har stort fravær i dine timer, er det en god idé at tale med teamkoordinatoren om det.



Afleveringer, der ikke afleveres til tiden, giver fravær, men du skal prøve at få elever, der er for sent
ude, til at aflevere alligevel. Der vil blive taget hensyn til, at opgaver er blevet afleveret, selvom de
tæller som fravær.

Snyd
Snyd kan være et stort problem. Ved mistanke kan en søgning på Google på udvalgte passager være en idé.
En del af opgaveportalerne på nettet kan man også tilmelde sig. Det er altid godt, hvis man kan
dokumentere sine fornemmelser og fange eleven med en henvisning til den side på nettet, det er taget fra.
Hvis du opdager (og kan dokumentere eller få eleven til at indrømme) snyd, så skal eleven aflevere en ny
opgave. Tal med klassens teamkoordinator om dine oplevelser med snyd. Ved snyd, der har grov karakter
eller er tilbagevendende, er det en god idé at henvende dig til rektor, så kan han tage en samtale med den
pågældende elev.
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Sygdom, feriefridage, omsorgsdage og lignende
Sygdom, barn syg og omsorgsdage
Ved sygdom skal du sende en lectiobesked til Lotte (LD) om sygemelding. Når du bliver rask sender du en
raskmelding.
Medmindre, der er særlige omstændigheder, skal du så oprette en ”Anden aktivitet” på Lectio, der hedder
"Sygdom [dine initialer]". Du kan gøre dette ved at højreklikke på dagen og vælge ”Opret anden aktivitet”.
Tjek datoen og lad den vare fra 8 til 16. Aktiviteten skal vises i ”Skematop” og på ”Dags- og ugeændringer”,
men ikke i ”Skema” (ét flueben tages væk og to sættes – se illustration på næste side).
Ved oprettelsen vises i højre side, hvilke dobbeltbookninger, der er. Her vælges med flueben de moduler,
der skal aflyses, og der anføres en aflysningsårsag (=Sygdom).
Herefter gemmes.
Tilsvarende gøres ved: Barn syg og omsorgsdag
Feriefridag
Du skal bede om lov til at afholde feriefridage, men sædvanligvis får man lov til at afholde dem på de
datoer, der ønskes. Du skal henvende dig til KS.
Du skal huske, at du også skal stå rådighed og kan kaldes på arbejde på skemafri. Eksempel: Hvis du har
skemafri om onsdagen og vil holde ferie og rejse væk i uge 10, så skal du bruge 5 feriefridage (du kan ikke
nøjes med 4, fordi du har skemafri onsdag).
Når du har fået lov til at tage feriefri, så opretter LD en aktivitet, der hedder "Feriefridag [dine initialer]". I
bunden af denne anføres 7,4 arbejdsmarkedstimer pr. dag (hvis læreren er på fuld tid), som vil tælle på din
årsopgørelse. Timetallet godkendes (låses) af Lotte.
Kursus. Tjenestefri
Du skal bede vicerektor om lov til at tage på kursus. Du skal oplyse om varighed og indhold af kurset og
prisen for det. Når du har fået lov til at deltage i kurset, skal du selv oprette en aktivitet, der hedder "Kursus
[dine initialer]", og du skal aflyse dine moduler med aflysningsårsag: Kurser.
Du skal også skrive et timetal nederst i aktiviteten i feltet Arbejdsmarkedstimer. Hvis kurset f.eks. varer fra
kl. 12-16, kan der skrives 4 timer. Hvis der er lang transporttid, kan denne indregnes i timeangivelsen, men
der kan aldrig gives flere end 7,4 timer for en dag på kursus. Godkendelsen af timetallet foretages af BN.
Hvis du ønsker at få tjenestefri, skal du henvende dig til rektor.
Angående time-dagpenge: Ved visse kurser (med overnatning) kan der gives time- og dagpenge. Dette kan
vi ikke registrere i Lectio. For at få time-dagpenge skal du udfylde en blanket (der kan findes i reolen i
lærerarbejdsrummet eller på Lectio under navnet Rejseafregning. Dokumentet ligger i Regler-planer-info >
Personaleforhold).
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Aflysningsårsag + initialer

Sæt flueben her
Aflys kun for dig selv

Vælg rette aflysningsårsag

Ved 1 feriefridag vil der normalt stå 7,4 her
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Oversigt: Om læreres fravær
Årsag
Udføres
af
Sygdom
Lærer
Besked til Lotte (LD)
Anden aktivitet oprettes: Sygdom
Timer aflyses
Barn syg
Lærer
Besked til Lotte (LD)
Anden aktivitet oprettes: Barn syg
Timer aflyses
Omsorgsdag Lærer
Besked til Lotte (LD)
Anden aktivitet oprettes: Omsorgsdag
Timer aflyses

Krediteringer
Læreren krediteres for det aflyste
modul, holdet krediteres ikke
Læreren krediteres for det aflyste
modul, holdet krediteres ikke
Læreren krediteres for det aflyste
modul, holdet krediteres ikke

Feriefridag

LD
Lærer

Ønske om feriefridag til KS
Når feriedage er aftalt, opretter LD en
anden aktivitet: Feriefridag og anfører
antal ferietimer i aktiviteten.
Feriefridage i maj-juni hører normalt til
det efterfølgende skoleår, så her angives
ikke ferietimetal i aktiviteten - i stedet
oprettes et timetillæg for det næste
skoleår.
Læreren sørger for at aflyse timer

Hverken lærer eller hold krediteres
for det aflyste modul.
Aflyste moduler skal erstattes på et
andet tidspunkt

Kursus

Lærer

Hverken lærer eller hold krediteres
for det aflyste modul.
Aflyste moduler skal erstattes på et
andet tidspunkt

Tjenestefri

Lærer

Ønske om kursus til Ellen (EM)
Hvis tilladelse gives, opretter læreren
anden aktivitet: Kursus, med forslag til
aflønning i timer
Timer aflyses
Ønske om tjenestefri til Vi
Hvis tilladelse gives, opretter læreren
anden aktivitet: Tjenestefri
Timer aflyses
Besked til Lotte (LD)
Anden aktivitet oprettes: Andet Timer
aflyses
Aflysningsårsagen Andet suppleres med
forklaring i feltet krediteringsnote.

Hverken lærer eller hold krediteres
for det aflyste modul.
Aflyste moduler skal erstattes på et
andet tidspunkt

Fravær af alle Lærer
andre grunde

Hverken lærer eller hold krediteres
for det aflyste modul.
Aflyste moduler skal erstattes på et
andet tidspunkt

I nogle tilfælde kan et hold arbejde selv, men kun hvis der er materialer at arbejde med, og kun hvis det i
øvrigt er fornuftigt. I sådanne moduler skrives i notefeltet, at eleverne skal arbejde selv. Desuden skal
modulet stå som ændret, så det står i skemaet med grønt. Dermed kommer det med i dags- og
ugeændringerne (og dermed på info-skærmene).
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Vil du vide mere om sygemeldinger, feriefridage og lign., så spørg:

Inspektor Karin Sørensen

Sekretær Lotte Danielsen

Skal du på kursus? Tal med:

Vicerektor Eller Østergaard Mikkelsen
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Rejser/introtur m.m.
Skolen har en række regler for rejser. Vores rejseregler er ved at blive revideret, og de vil komme til at ligge
på Lectio under ”-Regler-planer-info” i ”Personaleforhold”. De vil blive en del af en samlet personalepolitik.
Hvis du i forbindelse med f.eks. introturen vil være bekendt med reglerne kan du spørge dine kollegaer eller
spørge inspektor Henrik Lomstein. Eleverne må ikke drikke øl, vin eller alkohol på introturen. Du får 28,4
løntimer for en introtur, og du får (og bruger) 3 modulers undervisning.
Eleverne skal ved udenlandsrejse udfylde en tilmeldingsblanket. Denne er også ved at blive revideret, men
du kan få et eksemplar på kontoret hos Lotte eller Hanne.
Har du haft udgifter til transport, hotel eller lignende, skal du afregne med Bente Sandau på
Økonomikontoret. Efter de fleste rejser kan du også søge om time-dagpenge (for udgifter til mad og andet).
Du finder blanketten til dette i reolen i lærerarbejdsrummet ved lærerværelset. Blanketten skal afleveres til
Lotte på kontoret.
Time-dagpenge:

Sekretær Lotte Danielsen

Rejseudgifter:

Bogholderie Bente Sandau
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Hvad kan jeg være med i?
Hvis du gerne vil deltage i flere sider af skolens liv, så er der forskellige muligheder:
1. Barvagter til festerne: Lidt mere uforpligtende end at stå for festen (som dem i Aktivitetsudvalget
gør) er det at stå for baren i et kortere tidsrum. Skriv dig på til en barvagt, når de bliver slået op
eller omdelt til et møde.
2. Idræt om eftermiddagen: Idrætslærerne tilbyder forskellige aktiviteter for lærere og elever en
eftermiddag om ugen.
3. Volleyball hver fredag kl. 14. Alle lærere (+ ledelse) er velkomne
4. Filmklub: For elever og lærere. Når det passer ind i Nickis (Nih) og Jakobs (JSH) planer, så arrangerer
de en filmaften eller evt. filmeftermiddag. De vil annoncere på Lectio og evt. med plakater.
5. Ølklubben – kræver vist bare, at du drikker en øl fredag eftermiddag og sætter et kryds + betaler på
et tidspunkt, men spørg Nicki (NiH).
6. Musical: Hannibal (HBH) og Anja (AD) står for en musical på skolen. De vil måske gerne have lidt
hjælp, hvis du er interesseret?
7. Lærerrevy: Til studentermiddagen plejer en gruppe lærere at lave en revy for eleverne. Du er meget
velkommen til at være med.
Der sker en del andre ting, og du må meget gerne være med til at sætte nye initiativer i gang, hvis du
pludselig skulle få overskud til det.
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Hvem spørger du om hvad?
Noget med Lectio og/eller skema

Inspektor Karin Sørensen

Noget med hf

Inspektor Annette Ottendal

Noget med stx og AT

Inspektor Henrik Lomstein

Noget med fravær på hf

Inspektor Annette Ottendal

Noget med fravær på stx

Inspektor Henrik Lomstein

Noget med kurser og kompetenceudvikling

Vicerektor Ellen Østergaard
Mikkelsen

Noget med ansættelsesforhold

Rektor Jan Vistisen

Noget med problematiske elever
- f.eks. brud på studie- og ordensregler

Rektor Jan Vistisen

Noget med skolebesøg

Inspektor Annette Ottendal
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Noget med studiecafé

Inspektor Annette Ottendal

Noget med AV og IT

Inspektor Jakob Hoffmann:
Indkøb, mailopsætning, udlevering af
bærbare, udlevering af skærmkabler,
hjemmeside, av + det løse
It-medarbejder Bjørn Teglbjærg:
Hjælp med problemer med it,
netværk + av, installeringer osv.

Pædagogiske it-medarbejdere:
Dan Bodal
Jan Keld Rasmussen
Pædagogisk brug af it, kurser i it,
hjælp med av- og it-problemer

Noget med intern og ekstern kommunikation
- Ugebrev, hjemmeside, PR, markedsføring

Inspektor Jakob Hoffmann

Noget med løn, sygdom

Sekretær Lotte Danielsen
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Bilag 5: Mappestruktur i Lectio
Alle lærere
Fællesudvalg
PR-udvalg
Samarbejdsudvalg
Økonomiudvalg
Studieretninger
Årsplan, ferieplan
IT og AV
Eksamen og prøver
Elevråd
Bygninger
MUS
Organisation/opgavefordeling
Evaluering og kvalitet
Handlingsplan/værdier
Forældrekontakt
Valgfag
Studie- og ordensregler
Pædagogisk råd
Elevambassadører
Lærerforsamlinger
Studievejledning
Indkøbspolitik
Læreres fravær
Adresser, tlf., email
Rejser
Kompetenceudvikling
Timefordeling/løn
Anden skriftlighed
Informationsmateriale
Planlægningsdage
AT
Bogdepot/bibliotek
KS/NF
Orienteringsaften
Skolebesøg
Onsdag morgen
Fra UVM
Bestyrelsen
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