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Rammer for skoleforsøg 

Danske Erhvervsskoler (DE) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har 

sammen skrevet dette debatoplæg. Formålet med oplægget er at sætte gang i 

en debat på skolerne om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle kvalitet, indhold 

og rammer for undervisningen i de gymnasiale uddannelser. 

 
Med oplægget inviterer foreningerne ledelser og lærere på skolerne til at gå 

i gang med at søsætte en række konkrete skoleforsøg, der afprøver nye må-

der at tilrettelægge undervisningen på. 

 

Forsøgene skal udtænkes, udfoldes og planlægges på grundlag af drøftelser 

mellem ledere og lærere på de enkelte skoler. De konkrete forsøg skal afta-

les lokalt gennem dialog mellem lærere og ledelse. 
 

GL og Danske Erhvervsskoler er enige om, at forsøgene ikke skal være en  

spareøvelse, men at det handler om at sætte fokus på kvalitet og en effektiv 

og målrettet anvendelse af ressourcerne i forhold til formål og opgaver. 
 

Vi håber, at skolerne vil tage positivt imod oplægget og lade sig inspirere til 

at gå i gang med en række lokale forsøg. 
 

For at understøtte skolernes overvejelser, har de to foreninger planlagt to 

møder: 

 

 24. januar kl. 15-17 i København (Handelsskolen København Nord, Lundtoftevej 93, 2800 
Kgs. Lyngby) 
 28. januar kl. 15-17 i Vejle (sted afventer, se GL’s hjemmeside)  

 
Formålet med møderne er at drøfte oplægget og overvejelser om forsøg. 

Skolerne kan i løbet af kort tid tilmelde lærerne/lederne til møderne på 

www.gl.org, og det anbefales, at interesserede skoler deltager med mini-

mum to lærere og to ledere. 

 
Foreningerne anbefaler: 

 
1.   At forsøgene som minimum omfatter 1-2 studieretninger. Herved sikres, 

at forsøgene kan afspejle den kompleksitet, der er i tilrettelæggelsen af 

undervisningen. 

 
2.   At det aftales, hvordan der udformes en udgiftsneutral ramme for for- 

søgene.  

 
3.   At der kan nedsættes en følgegruppe med deltagere fra DE og GL. 

 
 

4.   At beskrivelsen af de lokale forsøg bl.a. rummer: Formål, grad af udde- 

legering, tidsmæssig udstrækning og beskrivelse af, hvordan forsøget 
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evalueres. 

 
GL’s hovedbestyrelse har besluttet at ville støtte eventuelle forsøg økono- 

misk med op til 350.000 kr. pr. skole over to år. Midlerne kan bruges til pro- 

ceshjælp, afklaring og kompetenceudvikling.  Forsøgsstøtten vil dog maksi- 

malt være en fordobling af hvad skolen, og eventuelt ministeriet, giver i for- 

søgsstøtte ud over løn til lærerne/lederne. 
 

Herudover vil GL yde støtte til tværgående opsamling af skoleforsøgene. 

Den maksimale ramme er på op til 150.000 kr. pr. deltagende skole. 
 

I forlængelse af de lokale forsøg og udvikling af samarbejds- og organise- 

ringsformer kan der vise sig behov for udvikling af nye rammer for lærernes 

arbejdstid eller ønsker om ændringer i love og bekendtgørelser, der kan 

styrke elevernes læring. 

 

Debatoplægget er en redigeret udgave af et tilsvarende oplæg, som GL og 

Gymnasieskolernes Rektorforening har udarbejdet.  Redigeringerne er be-

grundet i de særlige forhold, der findes på erhvervsskolerne, og som har be-

tydning for undervisningen på hhx og htx. 

Oplægget er drøftet med DJØF og IDA, der tilslutter sig intentionerne bag det 

og opfordringerne til at gå i gang med skoleforsøg. 

 
 

 
Formand for Gymnasieudvalget under Danske Erhvervsskoler 

René von Laer 
 

 
Gorm Leschly 

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening 
 

Annette Nordstrøm Hansen 

Næstformand for Gymnasieskolernes Lærerforening 
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1.  Indledning 

De gymnasiale uddannelser står over for en række udfordringer. 
 

Uddannelserne skal blive endnu bedre til at udfordre og fastholde unge med 
forskellige forudsætninger og med forskellig social og kulturel baggrund. Alle 

elever skal have optimale faglige udfordringer og optimalt udbytte af under- 

visningen. Organisering og tilrettelæggelse af undervisningen skal udvikles, 
så elevernes læring bliver bedst mulig, og sektorens ressourcer anvendes 

optimalt. 

 
Reformen af de gymnasiale uddannelser fra 2005 styrkede behovet for, at fle-
re forskellige undervisningsformer blev taget i brug. Samtidig betyder de sene-

re års bredere elevmålgruppe, der i dag går på en gymnasial uddannelse, at 
undervisningen skal tænkes og tilrettelægges med en bred vifte af aktiviteter, 

så alle elever bliver udfordret. 

 
Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Lærerforening har drøftet disse 

spørgsmål og er enige om, at sektoren kan gøre det endnu bedre. Det er bag-
grunden for at foreningerne har foreslået, at der iværksættes et skole- 

baseret udviklingsprogram, der har fokus på at forbedre og styrke elevernes 

læring i overensstemmelse med reformens intentioner. I forlængelse heraf  

har foreningerne drøftet, hvad der er et tidssvarende undervisnings- og 
læringsbegreb, og hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelæg-

ges. 

 
Med dette papir beskriver Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Er-

hvervsskoler i fællesskab den læringspraksis, som løses i sektoren, idet vi og-

så peger på nogle af de udfordringer og dilemmaer, som skal overvindes i 
forhold til at præstere optimal og adækvat undervisning, ligesom vi beskriver 
eksempler på nogle af de vilkår, som må etableres for at optimere undervis-

ningspraksis yderligere. 

 
Rammerne skal være fleksible og kunne imødekomme elevernes behov for 

tilrettelæggelses- og undervisningsformer som forudsat i lovgivning og be-

kendtgørelser. Der skal være ledelsesrum til at kunne tilrettelægge lærernes 
arbejde, og lærerne skal have rum til at forvalte det daglige ansvar for den 

konkrete undervisning. GL og Danske Erhvervsskoler vil i fællesskab arbejde 

for at få sat en forandringsproces i gang, hvor timetællerkultur bliver afløst af 

en tillidskultur med øget fokus på at skabe attraktive studie- og arbejdsplad-

ser. 

 
På baggrund heraf vil de to foreninger opfordre til lokal debat og iværksæt-

telse af omfattende forsøg med radikalt anderledes måder at organisere og 

tilrettelægge undervisningen på. Oplægget er et fælles udspil fra GL og Dan-

ske Erhvervsskoler til det videre arbejde med udvikling af de gymnasiale ud-
dannelser, og at der på skolerne bliver drøftet opgaver, planlægning og flek-

sible rammer for lærerarbejdet. 
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GL og Danske Erhvervsskoler er enige om, at det ikke skal være en spare- 

øvelse, men at det handler om at sætte fokus på kvalitet og en effektiv og 

målrettet anvendelse af ressourcerne i forhold til opgaver og mål. 
 
 

2. Undervisningen i hhx og htx 
Uddannelsernes overordnede mål er beskrevet i bekendtgørelserne.  Begge 
ungdomsuddannelser er målrettet “unge med interesse for viden, fordybelse, 

perspektivering og abstraktion”, og begge uddannelser sigter mod ”videre-

gående uddannelse” (jf. Bekendtgørelsens § 1 og § 2). 

 
Bekendtgørelserne er suppleret med centralt fastsatte læreplaner, der fast- 
sætter delmål i de enkelte fag. 

 
Skolernes undervisning er i den sammenhæng et væsentligt redskab til, at 
eleverne kommer frem mod de overordnede mål som Folketinget/ Ministe- 

riet for Børn og Undervisning har fastsat for de enkelte gymnasiale uddan- 
nelser. Folketinget/ministeriet supplerer de overordnede mål med rammer 

og ressourcer, der stilles til rådighed for skolerne. Her ud fra har skolens le- 

delse det overordnede ansvar for skolens samlede virke, og lærerne har i det 

daglige ansvaret for den konkrete undervisning. 
 
 

3. Et tidssvarende undervisnings- og læringsbegreb 
Gymnasiereformen og en stadig større og mere sammensat elevgruppe har 

ændret undervisningsformerne i de gymnasiale uddannelser. Det traditionel- 

le læringsbegreb må derfor ajourføres, så det reelt afspejler mangfoldigheden 

i nutidens gymnasiale undervisningsformer. 

 
En væsentlig forudsætning for at sikre god undervisning er, at den tager ud-
gangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, samtidig med at det sociale 
fællesskab fortsat bør være et bærende element i læringsmiljøet. 

 
Undervisningens vilkår bestemmes bl.a. af love og bekendtgørelser, af de 

økonomiske og fysiske rammer, af elevens parathed og lærerens forudsæt-

ninger. På samme måde afhænger elevernes læring af mange forskellige pa-
rametre, fx undervisningens organisering og indhold, elevens og lærerens 

forudsætninger, elevens læringsstile og eget arbejde med stoffet m.m. 

 
Graden af lærerstyring i undervisningen varierer, og nogle undervisnings-

former kan gennemføres med mange elever på samme tid, mens andre un-

dervisningsformer bedst gennemføres med mindre hold- eller gruppestørrel-

ser.  Nogle undervisningsformer kan gennemføres med både store og små 

hold. 
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Lærerens forberedelse til undervisningen kan have forskellig form og omfang. 

Lærerens forberedelse foregår som individuel forberedelse, fælles forbere-
delse i team, forberedelse i faglige eller flerfaglige grupper. Forberedelsens 

form og omfang kan f.eks. afhænge af læremidlernes karakter, undervisnin-

gens mål og form og elevernes forudsætninger. 
 

Den samlede vifte af undervisningsformer er meget bred. Anvendelsen af de 

enkelte former beror i sidste instans på lærerens og teamets vurdering, på 

samarbejdet med de øvrige lærere og på ledelsen. Muligheden for at bringe 

de forskellige undervisningsformer i spil, afhænger i sidste instans desuden af 

undervisningens rammer og vilkår. 

 
Et ajourført og dækkende undervisningsbegreb kan beskrives på følgende 
måde: 

Undervisning er aktiviteter, som i det daglige tilrettelægges og styres af en 

lærer, og som sigter på at give eleven ny viden og nye kompetencer. 

 
I det følgende beskrives en række aktuelle eksempler på undervisningsaktivi-

teter. 

Forelæsningen 

Forelæsningen er almindeligvis stramt styret envejskommunikation, som 
kræver, at forelæseren har tilrettelagt et stærkt tilpasset indhold. En fore-

læsning kan holdes af en lærer eller af en udefrakommende forelæser. Fo-

relæsningen kan holdes for mange elever på samme tid, men egner sig ikke 
til alle typer vidensformidling. Ofte kræver forelæsningen, at eleverne har 

forberedt sig før forelæsningen, og at de efterbehandler den. 

 
Læreroplægget, som del af en almindelig klasseundervisning, kan i sin form 

minde om forelæsningen, men vil typisk være af kortere varighed. 

Klasseundervisningen 

En stor del af den daglige undervisning foregår som klasseundervisning. Ved 
klasseundervisning forstås, at en gruppe elever undervises af en lærer eller 
et lærerteam i et emne/forløb. Klasseundervisningen kan antage mange for-

skellige former. 

 
I klasseundervisningen indgår typisk sekvenser med et fælles samlet fokus, fx 
læreroplæg, klassediskussioner og fælles gennemgange af stof, opgaver mm. 

Klasseundervisning kan tilrettelægges med arbejdsformer, hvor eleverne ar-

bejder selvstændigt to-og-to eller i mindre grupper med læreren som konsu-

lent og vejleder. Skriftlige arbejdsformer kan indgå. 

 

Elevoplæg og -fremlæggelser er også typiske elementer i klasseundervisnin-
gen. Her træner eleverne evnen til at udtrykke sig mundtligt om et emne el- 

ler i et bestemt sprog. 
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Klasseundervisningen kan også tilrettelægges med eksperimentel undervis-
ning, ekskursioner mm. 

Projekt- og gruppearbejder 

Den enkelte elev, eller mindre grupper af elever, kan selvstændigt fordybe 

sig i et område, som eleverne skal formulere sig om (mundtligt og skriftligt). 

Læreren kan her yde faglig vejledning i dele eller hele elevens arbejdsproces 
under hensyntagen til elevens selvstændige arbejde med stoffet og ikke mindst 
progressionen i dette arbejde. Denne type undervisning foregår i dag i forbin-

delse med fx Studieretningsprojektet.  

 
Også i fagene, i faglige samspil og i frivillige undervisningsaktiviteter anven-
des projekt- og gruppearbejdsformer. 

 
Skriftligt arbejde, faglig vejledning og feedback 
Elevernes skriftlige kompetencer udvikles gennem træning. De skriftlige op- 
gaver evalueres typisk med feedback og/eller peer to peer - der kan også gi-

ves vejledning både forud for og undervejs i elevens skriveproces. 

 
Vejledning og feedback kan gives mundtligt eller skriftligt. Fx kan vejlednin-
gen være proceshjælp undervejs i arbejdet med de skriftlige opgaver i klas-

sen. Det kan være i forbindelse med tid til omlagt skriftlighed eller i en lek-

tiecafé. 
Feedback på elevens produkt, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, 

kan også gives som del af et virtuelt forløb. 

Virtuel undervisning 

Virtuel undervisning eller undervisning via nettet kan foregå både med og 
uden samtidig tilstedeværelse af elever og lærer afhængigt af de mål, der 

opstilles for læringen. Evalueringer viser dog, at længere forløb uden samti- 
dig tilstedeværelse ikke er velegnede på ungdomsuddannelserne. 

 
Et eksempel på virtuel undervisning uden samtidig tilstedeværelse kunne 

være, at eleverne, som forberedelse til et gruppearbejde, ser et klip på You- 
tube af lærerens gennemgang af fokuspunkter i dagens stof. Et eksempel 

med samtidig tilstedeværelse kunne være, at eleverne arbejder med fagligt 

stof, som læreren har disponeret i en virtuel ramme. Det kan f.eks. ske som 

en del af klasseundervisningen med læreren som vejleder. 
 

Virtuel undervisning kan også tilrettelægges som e-læringsforløb, hvor eleven 
i større eller mindre grad arbejder selvstændigt med stoffet under hensynta-
gen til elevens forudsætninger. E-læring kan både foregå som individuelle og 
gruppebaserede forløb. 

Ekskursioner og studieture 

Ekskursioner/studieture giver mange muligheder i undervisningen. Det kan 

f.eks. være ved udvekslingsophold eller ved studierejser som en del af et 
fagligt forløb. 
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Der kan også være tale om, at elever og lærer bruger lokale institutioner og 

virksomheder, fx ved at besøge et museum, tage på virksomhedsbesøg som 

en del af et forløb med et innovativt sigte eller ved at udnytte en videregå-

ende uddannelses faglige ekspertise og/eller faciliteter. 

Eksperimentel og innovativ undervisning 

Eksperimentel og innovativ undervisning illustrerer mange forskelligartede 
problemstillinger. Undervisningen kan foregå på skolen, fx i form af eksperi-
mentelt arbejde i naturvidenskabelige fag, teknologi og teknikfag.  Den kan 

eksempelvis også flyttes ud i forbindelse med afprøvning af feltbiologiske 

metoder.  

 
Den eksperimentelle undervisning forefindes ligeledes I udviklingen af pro-
dukter og prototyper i fagene teknologi og teknikfag. Den virkelighedsnære 

undervisning kan fx finde sted i forbindelse med erhvervscase og arbejdet 

med problemstillinger i relation til private og offentlige virksomheder. 

 

Arbejdet med innovation er også et eksempel på, hvordan der kan arbejdes 
med det eksperimentelle og virkelighedsnære i undervisningen. 

 

Innovationsundervisning er undervisning, der kan tilrettelægges med eks-
terne parter som opdragsgivere som fx offentlige myndigheder, virksom-

heder og foreninger. 

Personlig vejledning 

Den enkelte elev vil i forskelligt omfang have behov for at drøfte sin indsats 
og sin målopfyldelse med en lærer/vejleder. Omfanget og formen kan varie-

re meget i forhold til elevens behov. Et eksempel på personlig vejledning er, 
når elev og lærer diskuterer elevens faglige standpunkt og sammenhængen 
mellem elevens faglige standpunkt og studiemæssige teknik og vaner, fx i en 
tutor- eller mentorordning. 

Evaluering, prøver og eksamen 

Faglig evaluering, prøver og eksamen er undervisningsformer, hvor hoved- 

vægten er lagt på evaluering af elevens målopfyldelse. Form og omfang kan 

variere meget. Det kan fx være løbende faglig evaluering og feedback som 

en del af den daglige undervisning, eller eleverne kan træne faglighed og 
studiekompetence ved årets terminsprøver og efterfølgende få feedback på 

præstationerne. Eksamensformer varierer og fremgår af fagbilag. 

 

Den formative evaluering anvendes til at sætte fokus på elevens refleksion 
og bevidsthed om egne læreprocesser – herunder peer to peer. 

Andre læringsaktiviteter 

Elevens selvstændige arbejde med stoffet foregår enten individuelt eller i 
grupper. Målet er at træne elevens evne til at strukturere og planlægge sit 

uddannelsesforløb med henblik på at opnå studiekompetence og indbygge en 
progression i uddannelsesforløbet. 
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Det udfolder sig blandt andet i SRO, SRP, Studieområdet og andre større 

projektarbejder. Elevens selvstændige arbejde indtænkes i progressionen 
fra elev til student og kan i varierende omfang også foregå på skolen.   
Skolens sociale miljø og mangefacetterede læringsmiljø udgøres af mange 

forskellige aktiviteter, hvoraf nogle arrangeres som frivillige aktiviteter. Også 
frivillige aktiviteter sigter på at opfylde bestemte dele af det overordnede 

mål – typisk inden for sociale og personlige kompetencer.  

 
Talentindsatser, fagolympiader, studiekredse og lektiecaféer er andre ek-

sempler på undervisningsaktiviteter, der kan indgå som frivillige undervis-
ningsaktiviteter. Også deltagelse i fx Young Entreprise er eksempler på un-
dervisningsaktiviteter, der i større eller mindre grad er med til at understøt-

te elevens læring og læreproces. 
 

Brobygning til videregående uddannelse foregår I større eller mindre grad 

med henblik på at styrke studiekompetencen. Skolerne modtager elever 
fra grundskolen for at kvalificere folkeskoleelevernes valg af uddannelse 

og studieretning. 
 

 
 

4. Hvad mener eleverne? 

Der bliver løbende gennemført såkaldte elevtrivselsundersøgelser, hvor ele-
verne giver udtryk for deres subjektive oplevelser af undervisningen. Det giver 
et ganske omfattende materiale, der bl.a. beskriver nogle af de barrierer, som 
eleverne selv ser for deres læring. 

 
Sammenfattende peger undersøgelserne på, at det generelt står ganske 
godt til i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Eleverne giver flotte evalue-

ringer, som viser, at de er glade for deres ungdomsuddannelser, at de gerne 

vil anbefale deres skole til kommende elever, og at lærerne har et højt fag- 
ligt niveau. Der er dog områder, hvor evalueringerne er mindre gode. Det er 

bl.a. disse områder, skolerne i de kommende år bør have fokus på for at 
fremme elevernes læring. 

 
Specielt ser det ud til at skolerne bør/skal arbejde med følgende områder for 

at forbedre undervisningen: 

 
1. Eleverne skal udfordres mere, herunder: 

• Egen indsats i undervisningen kan/skal øges 

• Pc-læringskultur, ikke underholdning i timerne (chat, Facebook, 
film, mv.) 

• Mere arbejdsro i undervisningen 

 
2. Det pædagogiske og didaktiske arbejde skal styrkes, herunder: 

• Større variation i undervisningsformerne 

• Udvikling af den faglige formidling 

• Bedre tilbagemeldinger på elevpræstationer og arbejdsindsats 

• Mere elevindflydelse i undervisningen 
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3. Samarbejde, koordinering og organisering, herunder: 

• Bedre koordinerede tidspunkter for opgaveafleveringer 

 
På tværs af de tre emner skal der ifølge eleverne fokuseres på klasserumsle- 

delse og elevernes motivation, inddragelse og engagement. Eleverne skal 

både inddrages mere og udfordres mere. 
 
 

5. Organisering og ledelse 
Beskrivelsen af et tidssvarende undervisnings- og læringsbegreb indikerer høj 
grad af kompleksitet, når det drejer sig om tilrettelæggelse af undervisnin-

gen. Hertil kommer en række logistiske og planlægningsmæssige udfordringer 
begrundet i de fysiske og økonomiske rammer samt i de pædagogiske mål. 

Tilrettelæggelsen af undervisning og øvrige læringsrelaterede aktiviteter skal 
kunne imødekomme såvel elevers som læreres ønsker til en sammenhæn-
gende arbejdsdag, jævn arbejdsbyrde - i perioder og hen over året - samt et 

godt studie- og arbejdsmiljø. 
 

Tilrettelæggelse og planlægning af elevernes undervisning og andre læ-

ringsaktiviteter samt fordeling af elevernes arbejdsbyrde bliver konkretise-

ret og udmøntet i f.eks. årsplaner, semesterplaner, ugeplaner og konkrete 
skemaer. Hermed er også grundlaget for lærernes arbejde givet (dvs. f.eks. 
planlægning, samlet arbejdstid og arbejdsbelastning).  Arbejdstidsaftalen 

sætter nogle ydre rammer for lærerarbejdet; f.eks. at der arbejdes inden 

for en årsnorm, og at der skal være tid til forberedelse til undervisningen. 

Skolens målsætninger og undervisningsopgaver mv. skal kunne løses og op- 
fyldes inden for på den ene side bekendtgørelsens rammer og på den anden 

side overenskomsternes rammer, herunder rammerne for arbejdstiden. Det 
er inden for de rammer samt de givne ressourcer, at der skal være ledelses- 

rum og ansvar til at skabe de bedst mulige vilkår for elevernes undervisning 

og læring samt for lærernes engagement og motivation. 

 
Treklangen: Bekendtgørelsens mål, overenskomstens rammer og ledelses- 

rum, herunder prioritering af ressourcer, udgør en gensidig afhængighed og 

et samspil med sigte på at opfylde såvel generelle som lokale uddannel-
sesmål. Midlet er den åbne dialog og lokalt samarbejde om at anvende ele-

vernes ressourcer og lærernes fagprofessionelle viden og erfaring med sigte 

på at bruge undervisnings- og læringsformer, der på en gang giver engage-

ment, kvalitet og effektivitet. 

 
Debatten om hvorvidt overenskomst og arbejdstidsaftale er tilstrækkeligt 

fleksible kan måske sammenfattes til, hvordan vi i fællesskab får sat en foran-

dringsproces i gang, hvor timetællerkulturen bliver afløst af en tillidskultur. 

 
Hvilke udfordringer vil der være for at få skabt en tillidskultur? 
- Er der tilstrækkelig fleksibilitet i de nu gældende bekendtgørelser og over-
enskomster? 
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- Hvordan anvendes elevers og læreres ressourcer bedst muligt til gavn for 
eleverne og således, at skolernes målsætninger opfyldes? 

 
- Hvordan takles den ledelsesmæssige udfordring med at lede højtuddanne- 

de og fagprofessionelle lærere, med at delegere, og med at understøtte og 

fremme dialog samt med at udvikle team og teamsamarbejde? I hvilket om- 
fang kan kontrol og indberetning f.eks. blive afløst af delegation, kompeten-

cer og gensidig tillid? 

 
Hvis der er regler eller bestemmelser i bekendtgørelser eller overenskom-

ster, der er utilstrækkelige eller som udgør barrierer for at nå målene, skal 

det overvejes hvilke ændringer, der er nødvendige for at kunne skabe en til-

lidskultur. 

 
En fremadrettet fælles proces 
Det er en fremadrettet fælles proces at få skabt en tillidsdagsorden, der er 

baseret på ledelse, dialog og samarbejde med fokus på formål og opgaver. 
De fire grundsten i en tillidsdagsorden kunne være: 

 
- Elevernes læring og mindskelse af frafald, herunder brug af varierende un-

dervisnings, tilrettelæggelses- og tilstedeværelsesformer mv. 

- Den fagprofessionelle lærer, dialog og medinddragelse; forberedelsestid og 
lærernes arbejdsvilkår. 

- Fleksibilitet - bl.a. ledelsesrum og lærernes fagprofessionelle råderum 

- Effektivitet - og målretning af anvendelse af ressourcerne. 

 
Bundlinjen skal være kvalitet for elever og lærere; et godt og udviklende læ-

rings- og lærerarbejdsmiljø. 

 
Der kan være flere veje til at få skabt denne tillid.  Nedenfor skitseres tre ve-

je, som kan ses og iværksættes isoleret, men som optimalt skal indgå i en 
helhed og dermed udgøre et fælles, langsigtet forandrings- og udviklingspro-
jekt. De tre dele er udvikling af attraktive arbejdspladser, udvikling af under- 
visnings- og samarbejdsformer med fokus på lokal fleksibel anvendelse af ar-

bejdstidsreglerne, og endelig, for det tredje, udvikling af nye og forenklede 

arbejdstidsregler for lærere ved gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Fæl- 
lesoverskriften for en ny dagsorden er: Tillid og kvalitet. 

 
 

6. Udvikling af attraktive arbejdspladser 

I forlængelse af projekt Attraktive Arbejdspladser arbejdes der med et nyt 
projekt, hvis formål er at belyse udfordringer, muligheder og perspektiver 

for ledere og medarbejdere i en organisation, hvor ledelsesudøvelsen i høj 

grad er rettet mod højtuddannede akademiske medarbejdere. 

 
Der skal sættes fokus på, hvordan den gymnasiale sektor arbejder med: 

 
• Bedre opgaveløsning under forandringsprocesser, herunder hvordan 
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organisationen samarbejder på bedst mulig vis om at løse, men også 

udvikle, kerneopgaven. 

• Udvikling af en fælles forandringsparat kultur i organisationen, hvor 

der bliver taget højde for individuelle faktorer i forhold til at håndte-

re forandringer. 

• Uddelegering og worklife-balance, herunder fokus på udvikling af 

rammer, der understøtter en høj grad af uddelegering samt fokus på 
og udvikling af medarbejdernes individuelle og teambaserede hånd-

tering af uddelegeret kompetence. 
 
 

7. Lokal udvikling og forsøgsmodeller 

Bekendtgørelsernes bestemmelser om undervisning mv. og uddannelsernes 

formål samt hensynet til eleverne er grundlaget for lærernes arbejdsopgaver 

og skolernes planlægning og organisering af lærerarbejdet. Lærernes arbej-
de, samarbejde og organisering af undervisningen skal understøtte elevernes 

læring og kvalitet i uddannelserne. 

 
Det betyder, at der på den enkelte skole løbende skal drøftes arbejdsopga-

ver og prioriteringer, ligesom der skal drøftes planlægning og former for or-

ganisering og arbejdstilrettelæggelse. De uddannelsespolitiske mål skal kun-
ne opfyldes samtidigt med, at der skabes et godt studie- og arbejdsmiljø, 

jævn arbejdsbelastning og hensyntagen til lærernes ”work-life balance”. 

 
Arbejdet med og udvikling af organiseringsformer og fleksibelt brug af de 

gældende arbejdstidsregler kan f.eks. ske i form af forsøg med øget elevtil-

stedeværelse, (f.eks. omlagt skriftlighed, lektiefri skole), modeller for lærer- 
team- og/eller studieretningsteam, mere lærertilstedeværelse og bredere 

tidsmæssige rammer for opgavesammensætningen (akkorder) mv. 

  
Det er en eller flere modeller, der har udgangspunkt i elevens udviklingsbe-

hov, og hvor den enkelte lærer selv styrer sin arbejdstid og prioriteringen af 

sine opgaver med respekt for opgavens optimale løsning. Skemaet for den 
enkelte elev tilpasses løbende elevens behov og lærerens prioritering og 

muligheder. 

 
Udgangspunktet er respekt for uddannelsens profil og for skolens pædagogi-
ske rammer, tillid, dialog og samarbejde. Det er elevens udviklingsbehov, der 

er i centrum, og lærerne afgør i fællesskab, hvad der i den sammenhæng er 

nødvendigt for den enkelte elev. Den enkelte lærer styrer i praksis selv sin 
arbejdstid og prioriteringen af sine opgaver med respekt for opgavens opti-
male løsning. 

 
Som udgangspunkt er der lagt et skema for eleverne. Dette skema udgør 

imidlertid kun det skelet, som undervisningsformerne forbindes med, hvad 

der i praksis betyder, at skemaet for den enkelte elev konstant tilpasses ele- 
vens behov og lærerens prioritering og muligheder. 
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Inden for disse meget overordnede mål og rammer kan der udformes flere 

varianter, der i forskelligt omfang udfordrer grundskemaet, herunder model-

ler, der ligger tæt op ad den nuværende undervisningsform, men dog såle-

des at lærerens arbejde ses i sin helhed. I sådanne modeller er udgangs-

punktet for undervisningen mv. og for arbejdstilrettelæggelsen, at lærere 

og elever er til stede på skolen i hele eller det meste af arbejdstiden, forud-

sat det giver mening i forhold til arbejdsopgaverne, og de fysiske rammer er 
i orden.  

 

Implementering af modellerne skal have fokus på den mest rationelle an-

vendelse af lærings- og undervisningsressourcer. 


