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Arbejdsgruppen for kvalificering og rationalisering af skolernes 
driftsopgaver 
 
I forbindelse med behandling af Budget 2017-2010 vedtog Børne- og Skoleudvalget den 8. 
juni 2016 at igangsætte en proces, hvor der gennemføres en række analyser af skolernes 
drifts og økonomiske rammer mv. Formålet er at fastholde og videreudvikle et endnu bedre 
skolevæsen for elever i kommunens folkeskoler med fokus på at understøtte elevernes evne 
til at lære og understøtte en alsidig kompetenceudvikling hos den enkelte elev i lyset af de 
kommende økonomiske tilpasninger. 
 
Denne arbejdsgruppe har til formål at afdække mulighederne for at kvalificere og 
rationalisere nogle af skolernes driftsopgaver gennem centralisering eller opgaveløsning i 
driftsfællesskaber mellem skolerne. 
 

Baggrund 
 
Skolerne har en lang række driftsmæssige basisopgaver, som alle kræver en basisindsigt og 
grundopbygning for at kunne varetages. Driftsopgaverne er meget forskellige og kan kræve 
en specialviden/-kompetencer, men dækkes på nuværende tidspunkt af forholdsvis få 
medarbejdere på den enkelte skole. 
 
I henhold til kommissoriet fik arbejdsgruppen til opgave at: 

 afdække skolerne nuværende driftsmæssige arbejdsopgaver (både administration og 
bygningsdrift, herunder sikre at bygningerne fremstår præsentable). 

 vurdere de driftsmæssige opgaver i forhold til tidsforbrug med basistid (uafhængig af 
elevtal) og elevrelateret tid. 

 vurdere kompetenceforudsætninger i forhold til skolens forskellige driftsmæssige opgaver. 

 på baggrund af analysen vurdere om dele eller alle driftsopgaver med fordel kan 
centraliseres eller løses i driftsmæssige fællesskaber på tværs af flere skoler. Udarbejde 
konkrete forslag til andre driftsmodeller med vurderet rationale og kvalificering af 
opgaverne. 

 synliggøre de økonomiske rationaler ved kvalificering og rationalisering af skolernes 
driftsopgaver.  

 

Analyse 
 
Arbejdsgruppen har afdækket, hvilke arbejdsopgaver der løses på skolerne inden for 
følgende driftsområder: 
 

 Planlægning af skoleåret 

 Økonomi 

 IT 

 Personale administration 

 Elev administration 

 Vikar 

 Bygninger 

 Tekniske servicemedarbejdere 

 Diverse 
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Opgaverne er kortlagt i samarbejde med 4 repræsentanter fra skolerne, og materialet er 
efterfølgende blevet sendt ud til kvalificering hos alle skoler for at få kortlagt særlige 
kompetencer samt tidsforbrug i forhold til opgaverne. Det har været en vanskelig opgave, 
men flere skoler har samtidig oplevet det som en god øvelse at reflektere over, hvilke 
opgaver der løses af hvem, og hvor meget tid der anvendes.  
 
Generelt kan det konstateres, at skolernes estimater af hvor meget tid der anvendes til de 
forskellige typer opgaver, varierer rigtig meget. Af den grund anvendes de tidsmæssige 
estimater alene vejledende i denne analyse og anvendes som en indikation af, hvor meget 
en given opgave fylder på skolerne. 
 

Nye skoledistrikter 
 
Analysen er en vurdering af om der er driftsopgaver på skolerne der med fordel vil kunne 
løses på tværs af skolerne med henblik på kvalificering og effektivisering. 
 
Analysen skal ses i sammenhæng med Analysen vedr. styrket skoleledelse. 
 

Oversigt over driftsopgaver på skolerne 

Nedenfor gennemgås de driftsopgaver der er kortlagt i samarbejde med skolerne. Der er 
som beskrevet identificeret forskellige temaer for driftsopgaver der løses på skolerne. 
Opgaverne udføres på forskellig vis på de forskellige skoler, ligesom det også variere hvilken 
medarbejder der løser opgaverne. Skolerne har som beskrevet vurderet efter bedste skøn 
hvor mange timer der anvendes til de forskellige typer opgaver. Disse variere meget, og på 
den baggrund er udarbejdet et gennemsnit af hvor mange timer der anvendes til at løse 
opgaverne, som fremgår af bilag 1 til denne analyse. 

Planlægning af skoleåret 
 
Opgaver omkring planlægning af skoleåret 
 
 

Opgaver   Bemærkninger 

Afslutning af året 
Opgøre tid, ulempetillæg, regulering af UV-tillæg. Nogle gør 
det løbende andre et par gange om året. 

  Indberet nyt skoleår til Løn -> TRIO 

Tidsplanlægning af SFO 
/ SFK Planlæg pæd. ressourcer ind i skolen 

TRIO / fagfordeling 
Indtast i TRIO - fagfordeling. Skolerne starter opgaven i excel 
med timeopgørelse, match af timer og lærerressourcer 

  Bruger skemaplanlægningsprogram i TRIO 

  Skemaer lægges - kæmpe opgave. TRIO anvendes 

  Samtaler om opgaveoversigter med medarbejderen 

  Koordination 
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Aktivitetskalender / 
traditioner 

Årshjul, særlige dage, temauger, møder, lejrskoler lægges i stor 
kalender. Lidt forskelligt fra skole til skole 

  Info lægges i Intra. Forskelligt fra skole til skole 

Ansættelser, arbejdstid 
mv. Kører løbende hen over året 
 
Opgaverne løses på alle skolerne af afdelingsledere, sekretærer og skoleledere. Der er stor 
variation mellem skolerne i, hvem der løser hvilke opgaver. Det afhænger af tradition, 
skolens måde at organisere sig på, samt hvilke særlige kompetencer der er hos de enkelte 
medarbejdere. 
 
Der er samtidig stor variation i skolernes vurdering af, hvor meget tid der anvendes årligt til 
de forskellige arbejdsopgaver. Opgaverne vurderes af skolerne til at fylde under 0,5 årsværk. 
 
Der ses ikke i skolernes estimater at være en sammenhæng mellem tidsforbrug og skolens 
størrelse. Det er ud fra nærværende analyse ikke muligt at vurdere sammenhængen mellem 
tidsforbrug og hvilken type medarbejder på skolen, som løser opgaverne. 
 
De tidsmæssige største opgaver er indtastning af fagfordeling i TRIO samt skemalægning, 
hvor TRIO anvendes som IT værktøj for at understøtte opgaveløsning.  
 
I dag ses en forskelligartet indberetning fra de forskellige skoler. Det kan hænge sammen 
med, at planlægningen af skoleåret løses på forskellige måder på skolerne.  
 
Analyser viser, at planlægning af skoleåret løses meget forskelligt af meget forskellige 
medarbejdergrupper fra skole til skole. 
 
Der kunne fremadrettet tænkes i en specialisering mellem skolerne, med afsæt i de tre 
skoledistrikter. Der kunne i hvert distrikt være 1-2 medarbejdere (afhængig af hvor mange 
skoler der er i distriktet) der specialiserer sig i anvendelse af TRIO og foretager indtastning 
og faciliteter/deltager i fagfordelingen på distriktets skoler. Dette kræver, at skolerne 
planlægger mere ensartet i forhold til i dag. 
 
Fordelen ved dette er, at de bedre vil kunne hjælpe og sparre med hinanden. Endvidere vil 
det give en mere ensartethed i ”datasikkerhed” i kommunen i forbindelse med anvendelse af 
data der trækkes fra TRIO. Det vil kræve en mere centraliseret styring af skolernes metoder 
til indberetning i TRIO i forbindelse med planlægning. 
 

Økonomiopgaver 
 
Opgaver omkring økonomi på skolerne: 
 

Opgaver Bemærkninger 

Lønsumsstyring Hver måned 

Bilagskontrol Hver måned 

Bogføring 
Bilagsgodkendelse lidt besværliggjort af at lærere ikke 
er på Opus 
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Kontantkasse   

Opus adm 
Omplacering, det er ikke alle skoler der anvender 
omplaceringer 

Budgetlægning   

Rapporteringer til 
skolebestyrelse 

Budgetopfølgning 
Budget 
Til og afgang af elever 
 

Lave regninger Besværligt, da det ikke er er opgave der løses ofte 

Adm. af elevskabe   

Lejrskole indberetning   

Afstemninger   

  
Skolerne oplyser, at økonomiopgaverne typisk løses af administrative medarbejdere og 
skolens administrative afdelingsleder i tæt samarbejde med skolelederen. Der er også her 
stor variation i skolerne estimering af, hvor meget tid der anvendes. Samtidig viser analysen, 
at der også er stor forskel på, hvordan opgaverne løses på den enkelte skole. Der arbejdes 
ikke systematisk efter samme metode. 
 
Alle skolerne vurderer den største opgave til at være bogføring. Opgaven med 
budgetlægning er også er en af de større økonomiopgaver på skolerne. 
 
Begge disse opgaver vurderes med fordel at kunne løses på tværs af skolerne i de tre 
skoledistrikter. Det vurderes, at bogføring mv. kunne varetages af en administrativ 
medarbejder på tværs af skolerne, der nemmere ville kunne specialisere sig samt opnå en 
mere effektiv opgaveløsning. Ved en større opgavevolumen kan en medarbejder som 
udgangspunkt, gives bedre mulighed for at løse opgaven uden andre forstyrrelser på 
kontoret og denne kan dermed løse opgaverne mere effektivt. Der vurderes ikke at være 
behov for tæt daglig fysisk kontakt til skolerne for at løse disse opgaver. 
 
I forhold til skolernes opgave med budgetlægning og budgetopfølgninger, herunder levere 
valide opfølgninger til skolebestyrelser og forvaltningen, vurderes det, at denne opgave vil 
kunne effektiviseres og gøres mere professionel, hvis skolerne løser opgaven på tværs. I 
den forbindelse og i tider med behov for strammere økonomistyring, herunder særligt 
lønsumsstyring, vil det være oplagt at gennemføre en mere ensartet tilgang til 
opgaveløsningen, hvor forvaltningen understøtter med undervisning, redskaber og 
koncepter. Det vil forudsætte en mere central styring af, hvordan opgaverne løses på 
skolerne. 
 
Opus er et teknisk udfordrende økonomisystem, der kræver megen træning. Dette opnår 
man kun ved hyppigt brug. 
 
Det vurderes at opgaverne vil kunne løses på tværs af skolerne i et skoledistrikt, dog skal der 
også med disse opgaver være en tæt dialog med ledelsen på de enkelte skoler.  
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IT opgaver 
 
Skolerne har kortlagt IT opgaver på skolerne til følgende opgaver: 
 

Opgaver  Bemærkninger 

Print udfordringer   

Reparation af  iPads   

Udlevering og modtagelse af  iPads   

Lightspeed Generel adm af  iPads, køb af apps mv. 

Apple samarbejde med andre produkter   

Brandslukning Apple ID, TV, print, Uni login 

Meebook Hjælp til at anvende programmet 

 
 
Tid til løsning af IT opgaver estimeres også af skolerne meget varieret og spænder fra 
næsten ingen tid til mere end et årsværk. 
 
De opgaver der fylder mest på de fleste skoler er opgaver omkring iPads, udlevering, 
reparation, samt brandslukningsopgaver som daglige udfordringer med Apple ID, uni-login, 
TV, print mv. 
 
Med undtagelse af brandslukningsopgaver vurderes det, at det vil være muligt at arbejde 
mere systematisk med IT opgaverne ved at samarbejde på tværs af skolerne. Der kan dog 
ikke undværes ressourcer på skolerne til de daglige ”her og nu” opgaver. 
 
Den digitale udvikling forudsætter, at skolerne har medarbejdere der er meget kompetente til 
at løse IT opgaver, for at kunne arbejde med digitale løsninger på et højt kvalitativt niveau. 
Det er samtidig opgaver, der med fordel vil kunne løses af færre medarbejdere på tværs af 
skolerne, som derved vil kunne få mulighed for løbende at være kompetente til løsning af 
opgaverne. Det kræver en vis fokus og fortsat udvikling, hvilket der vil være større 
muligheder for med færre medarbejdere, som arbejder inden for dette område. Samtidig vil 
et samarbejde omkring opgaverne kunne skabe en mere ensartet opgaveløsning og tilgang 
til ex. reparation af iPads mv. 
 

Personale administration 
 
Opgaver med personale administration er ikke en af de største opgaver på skolerne. 
Skolerne anvender i stort omfang rådgivning hos Personale og Løn.  
 

Opgaver  Bemærkninger 

Ansættelse Skolerne indberetter i OPUS 

  Løn til lærere - efter overenskomst og indberettes ikke 
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  Løn til andre faggrupper indberettes 

  Børneattester 

  Oprette medarbejdere i mange systemer 

Ferier (6. ferieuge) - barsler 
Ikke så ofte reglerne anvendes, så skal sætte sig ind i dem 
på ny 

Sygdom Indberette i Opus 

  Sygesamtaler 

Timelønnede Indberette i Opus 

 
 
Det vurderes, at disse arbejdsopgaver også med fordel vil kunne løses på tværs af skolerne, 
og dermed vil der kunne opbygges større ekspertise som vil kunne effektivisere opgaverne. 
Potentialet ved et samarbejde omkring denne type opgave er dog minimal, da omfanget af 
de samlede opgaver ikke er stort. 
 

Elev administration 
 
Opgaver med elev administration på skolerne er følgende: 
 

Opgaver Bemærkninger 

Nye elever Indskrive i TEA 

  1. maj børn 

  Oprette i div. systemer 

  Udlevere iPads 

  Oprykning / fremskrivning i TEA årligt 

SFO Tjek af lister 4 gange årligt 

 
Oprette i div. systemer 

Elevmapper Ajourfører dem 

Prøver Adm af hold, karakterer og udskrivning af prøvebeviser 

Indskrivning Skrive ud - rykke for indskrivning (ringer og skriver) 

Prøve censorring   

Afholdelse af prøver Opstilling, forplejning, logistik 

 
 
Opgaverne løses primært af sekretærer på skolerne. Skolerne indmelder ikke denne opgave 
som en af de største. 
 
Opgaverne er tæt knyttet til den enkelte skole, og vurderes fremadrettet fortsat at skulle 
løses på den enkelte skole. Dog bør det overvejes, om der kan skabes nogle tættere 
netværk og metodeudvikling mellem skolerne for at sikre, at opgaverne løses mest effektivt. 
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Administration af vikarer 
 
Opgaver med vikarer på skolerne er kortlagt til følgende: 
 

Opgaver Bemærkninger  

Ansætte korps for et 
skoleår inden ferien   

Vikardækning De fleste ringer til vikar 

  
Kan skrives ind i Intra og aftale med vikarerne at de selv tjekker 
Intra for hvilke timer de har 

  
Intra kan opstilles, så der automatisk sendes SMS til pågældende 
vikar 

Lønadministration Indberette i Opus (timelønnede) 

Længerevarende 
fravær Dækkes helst af egne lærere 

 
 
Opgaverne løses forskelligt på skolerne. Nogle vikardækker manuelt – dvs. ringer eller 
skriver til de enkelte vikarer hver morgen, mens andre anvender Intra til at dække timerne, 
og hvor vikarerne selv holder sig orienteret via Intra. 
 
Trørødskolen, der er den skole i kommunen med flest medarbejdere, er ikke den skole, som 
anvender flest timer til opgaven med vikarer. Skolen vikardækker via Intra, idet denne 
metode efter deres mening gør, at opgaven løses mere effektivt. 
 
Vikardækning kræver et vist kendskab til den enkelte skole, men er dog en opgave, der godt 
kunne overvejes at løse på tværs af skolerne i et skoledistrikt. Det kunne også overvejes, om 
det kunne være en fordel med et fælles vikarkorps på tværs af skolerne.  
 
Det vurderes, at der kan være et mindre potentiale ved fremadrettet at løse 
vikardækningsopgaven på en mere ensartet metode og anvende de IT (TRIO) løsninger, 
skolerne allerede i dag råder over, mere optimalt. 
 

Bygninger 
 
Opgaver skolerne har omkring bygninger er: 
 

Opgaver Bemærkninger  

Renholdelse af udearealer   

Energi Monitorering, justering fejl mv. 

Små reparationer Ringe efter håndværkere 

Inventar adm. Flytte møbler mv. opstilling til div ting, små rep af møbler 
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Rengøring 
Opfølgning på rengøringen - kontrol. Kunne der udarbejdes 
tjeklister ? 

Servicering af fritidsbrugere 
Nøgler, booking (samarbejde med Kultur). Oprydning / kontrol 
efter brug 

 
Også her opgør skolerne meget forskelligt, hvor meget tid de anvender på disse opgaver. 
Opgaverne er placeret hos skolernes tekniske servicemedarbejdere, og udgør generelt 
mange timer årligt. 
 
Opgaverne kræver kendskab til skolernes bygninger og forhold, men vurderes, at de med 
fordel kan løses på tværs af skolerne. Det vil give mulighed for at de tekniske 
servicemedarbejdere kan blive mere specialiserede på visse opgaver, f.eks. energi. Der 
vurderes samtidig at være et potentiale ved at løse opgaverne på tværs af skolerne. Ved en 
specialisering vil der bedre kunne skabes faglige fællesskaber/netværk mellem de 
pågældende medarbejdere, som varetager opgaverne, for på den måde løbende at have 
fokus på at løse opgaverne mest effektivt og bedst kvalitativt. 

Tekniske servicemedarbejdere 
 
Opgaver som udover IT og bygninger løses af skolernes tekniske servicemedarbejdere: 
 

Opgaver Bemærkninger  

IT 
Har fået ny opgave med at være brobygger mellem IT og 
skolerne og første hånd til at afhjælpe problemer 

Bygninger Se særlig fane 

Åbner / lukker   

Mælkeordning   

Møbelflytning   

Opsætning til arrangementer   

Forplejning og indkøb   

Nøgle adm   

ABA anlæg   

Alarmer Sikre brandinstruktioner 

Kontakt til leverandører / 
håndværkere   

Små reparationer Herunder flytning af møbler og oprydning 

Ad hoc opgaver   
 
Skolerne opgør deres timeforbrug på disse opgaver til mellem ½-2 årsværk, hvor de fleste 
skoler ligger på over 1 årsværk. Opgaverne løses af skolernes tekniske 
servicemedarbejdere.  
 
Disse opgaver bør ses i sammenhæng med opgaverne omkring bygninger, da det også er 
opgaver, der typisk løses af skolernes tekniske servicemedarbejdere. Opgaverne kræver 
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kendskab til skolernes bygninger og forhold. Dog vurderes det, at opgaverne med fordel 
kunne løses på tværs af skolerne. Det vil give mulighed for at de tekniske 
servicemedarbejdere kan blive mere specialiserede på visse opgaver. Der vurderes samtidig 
at være et potentiale ved at løse opgaverne på tværs af skolerne.  
 

Diverse 
 
Ud over de gennemgåede opgaver oplyser skolerne, at følgende driftsopgaver også løses på 
skolerne: 
 

Opgaver Bemærkninger 

Arbejdsskader   

Forsikringsskader Indberette 

Indberetninger  Statistikker, forespørgsler mv 

Skadestue Ringe til forældre med syge børn 

Tal mv 
Tal til forvaltningen, UVM.  Anvendelse af LIS mv. 
Kvalitetsrapport 

Kommunikation Hjemmeside, Intra,  forældre omverden 

Servicering af skolebestyrelser   

Servicering af forvaltningen   

Kontakt til kantinen   

Kaffedamer / mænd   

Bestille materialer mv.   

Uddele pjecer   

Vedligeholdelse af maskiner og 
materialer   

Valghold Adm med hold, pjecer, ønsker mv. 

Valg til skolebestyrelse Forberedelse, afholdelse, information mv. 
 
 
Også her er der stor forskel på, hvor meget tid, der anvendes.. Et par af skolerne  mener 
ikke, at ikke disse opgaver fylder ret meget, mens andre oplyser, at der anvendes mange 
timer.  
 
Der er tale om meget forskelligartede opgaver, hvor nogle skal løses på den enkelte skole og 
andre vil kunne løses på tværs af skolerne, afhængig af hvilken samarbejdsmodel der 
vælges. 
 
De opgaver, som de tekniske servicemedarbejdere i dag løser, spænder meget vidt. De skal 
både kunne flytte møbler, skifte pærer og samtidig styre og vedligeholde komplicerede 
anlæg som Automatisk Brandalarmeringsanlæg og energistyringssystmer. Der er derfor for 
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denne personalegruppe et relativt stort rationale i at lade medarbejderne løse de opgaver, 
som de har de rette forudsætninger til. 

Bilag til analyse 
 
Analysen indeholder to bilag:  
Bilag 1 viser skolernes gennemsnitlige timeforbrug samlet set til de overordnede 
opgaveområder. Da der som nævnt, er stor forskel på skolernes estimater af, hvor meget tid 
der anvendes til de forskellige opgaver, indeholder bilag 1 også en beregnet faktor for 
forskellen mellem laveste og højeste timeforbrug. 
 
Bilag 2 er en umiddelbar vurdering af, hvilke opgaver der vil kunne løses på tværs af 
skolerne, og hvilke opgaver som det kræver en fysisk tilstedeværelse for at løse. Flere 
opgaver tænkes umiddelbart at kunne varetages af et tværgående team, der dækker flere 
skoler inden for et skoledistrikt, men selve opgaverne skal fysisk løses på skolerne.  

Konklusion 
 
Analysen viser, at der på skolerne løftes en mangfoldig mængde driftsopgaver, som 
varetages af skolernes ledelse, administration samt tekniske servicemedarbejdere. 
 
Analysen viser, at der er potentiale i, at skolerne udvikler en bedste fælles praksis og samler 
visse opgaver i driftssamarbejder. Helt overordnet vurderes der at være et ganske pænt 
ressourcemæssigt potentiale i kommunen ved at samle opgaverne og arbejde med at få 
effektiviseret og skabt en ensartet metode i opgaveløsningen. Endvidere vurderes der at 
være et potentiale ved at etablere et samarbejde, hvor man får medarbejdere med en større 
ensartet opgaveportefølje, for hermed at udvikle højere kompetencer og ekspertise til at løse 
opgaverne mere kvalitativt for skolerne. Et samarbejde vil kunne understøtte, at opgaverne 
løses mere ensartet mellem skolerne og der udvikles specialister, som mere effektivt vil 
kunne løse opgaverne.  
 
Samtidig er det vigtigt, at skolerne kritisk får identificeret, hvilke opgaver der kræver daglig 
nærvær og særligt kendskab til skolen for at kunne løses, det vil kræve en nærmere 
gennemgang. Der kan tænkes i modeller hvor der overordnet er et samarbejde indenfor 
hvilket flere konkrete arbejdsopgaver løses fysisk på skolerne. 
 
Det anbefales, at skolerne arbejder videre med at udvikle drifts samarbejder i de tre 
skoledistrikter, og hvor forvaltningen understøtter denne proces for at optimere 
arbejdsprocesser og effektivisere arbejdsopgaverne. At der i løsningen indarbejdes analysen 
for ”styrket skoleledelse”, således at evt, driftsopgaver overføres fra ledelsen til evt. nye 
driftsenheder. 
 
Det vurderes, at der kan være en pæn effektivisering og kvalificering af opgaveløsningen ved 
en evt. etablering af driftsenheder på tværs af skolerne i de tre skoleditriktsområder. 
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Bilag 1 
 

 
 
 
 
  

Skolernes 

gennemsnitlige 

timeforbrug

Faktor for 

forskellen mellem 

lavste og højste 

timeforbrug

Planlæg skoleår 460                                 3,8

Økonomi 585                                 6,5

IT 606                                 16,2

Pers adm 193                                 5,7

Elev adm 273                                 10,6

Vikar 316                                 9,6

Bygninger 647                                 18,7

Teknisk service medarbejdere 1.656                             34,4

Diverse 602                                 293,8
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Bilag 2 
 
Bilaget er en umiddelbar vurdering af hvor de forskellige typer driftsopgaver vurderes at 
kunne løses, enten i et samarbejde, hvor evt. flere konkrete arbejdsopgaver bedst løses på 
skolerne, om opgaverne skal afdækkes nærmere eller om de bedst løses decentralt på 
skolerne. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Opgaven kan løses centralt eller i samarbejde mellem skolerne

Decentralt på skolerne

Må afdækkes - heri ligger en afdækning af om opgaverne kan løses med 

afsæt i et samarbejde, hvor konkrete arbejdsopgaver løses fysisk på skolen

Samarbejde mellem skoler

Planlægning af skoleåret

Opgaven kan 

løses centralt 

eller i 

samarbejde 

mellem 

skolerne

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Afslutning af året

Opgøre tid, ulempetillæg, regulering af UV-tillæg. Nogle gør 

det løbende andre et par gang om året. Samarbejde Ja

Indberet nyt skoleår til Løn -> TRIO Samarbejde Ja

Tidsplanlægning af SFO/SFK Planlæg pæd ressourcer ind i skolen Decentralt Nej

TRIO / fagfordeling

Indtast i TRIO - fagfordeling. Skolerne starter opgaven i excel 

med timeopgørelse, match af timer og lærerressourcer Samarbejde Ja

Bruger skemaplanlægningsprogram i TRIO Samarbejde Ja

Skemaer lægges - kæmpe opgave. TRIO anvendes Samarbejde Ja

Samtaler om opgaveoversigter med medarbejderen Decentralt Nej

Koordination Decentralt Nej

Aktivitetskalender / traditioner

Årshjul, særlige dage, temauger, møder, lejrskoler lægges i 

stor kalender. Lidt forskelligt fra skole til skole Samarbejde Nej

Info læggges i Intra. Forskelligt fra skole til skole Samarbejde Nej

Ansættelser, arbejdstid mv. Kører løbende hen over året Samarbejde Ja
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Økonomiopgaver

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Lønsumsstyring Hver mdr Samarbejde Ja

Bilagskontrol Hver mdr Samarbejde Ja

Bogføring Bilagsgodkendelse lidt bøvlet da lærere ikke er på Opus Samarbejde Ja

Kontantkasse Samarbejde Ja

Opus adm Omplacering - ikke alle skoler Samarbejde Ja

Budgetlægning Samarbejde Ja

Rapporteringer til 

skolebestyrelse Budgetopfølgning Samarbejde Ja

Budget Samarbejde Ja

Til og afgang af elever Samarbejde Ja

Lave regninger Bøvlet sker ikke så tit Samarbejde Ja

Adm af elevskabe Samarbejde Ja

Lejskole indberetning Samarbejde Ja

Afstemninger Samarbejde Ja

undervisningsmat. Nyt input Samarbejde Ja

IT opgaver

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Print udfordringer Afklares Ja

Reparation af Ipads Samarbejde Nej

Udlevering og modtagelse af 

Ipads Samarbejde Nej

Lightspeed Generel adm af Ipads, køb af apps mv. Samarbejde Ja

Apple samarbejde med andre 

produkter Samarbejde Ja

Brandslukning Apple ID, TV, print, Uni login Decentralt Ja

Meebook Hjælp til at anvende programmet Decentralt Ja

netværk Afklares Ja

Macbook Samarbejde Ja

Personale administration

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Ansættelse Skolerne indberetter i OPUS Samarbejde Ja

Løn til lærere - efter overenskomst og indberettes ikke Samarbejde Ja

Løn til andre faggrupper indberettes Samarbejde Ja

Børneattester Samarbejde Ja

Oprette medarb i mange systemer Samarbejde Ja

Ferier (6. ferieuge) - barsler

Ikke så ofte reglerne anvendes, så skal sætte sig ind i dem på 

ny Samarbejde Ja

Sygdom Indberette i Opus Samarbejde Nej

Sygesamtaler Decentralt Nej

Timelønnede Indberette i Opus Samarbejde Nej
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Elev administration

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Nye elever Indskrive i TEA Samarbejde Ja

1. maj børn Afklares Ja

Oprette i div. systemer Samarbejde Ja

Udlevere Ipads Samarbejde Ja

Oprygning / fremskrivning i TEA årligt Samarbejde Ja

SFO Tjek af lister 4 gange årligt Samarbejde Ja

Oprette i div. systemer Samarbejde Nej

Elevmapper Ajourfører dem Decentralt Nej

Prøver Adm af hold, karakter og udskrivning af prøvebeviser Samarbejde Nej

Indskrivning Skrive ud - rykke for indskrivning (ringer og skriver) Samarbejde Nej

Prøve censorring Samarbejde Nej

Afholdelse af prøver Opstilling, forplejning, logistik Samarbejde Nej

Administation af vikar

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Ansætte korps for et skoleår 

inden ferien Afklares Nej

Vikardækning De fleste ringer til vikar Afklares Ja

Kan skrives ind i Intra og aftale med vikarerne at de selv 

tjekker intra for hvilke timer de har Afklares Ja

Intra kan opstilles så der automatisk sendes SMS til 

pågældende vikar Afklares Ja

Lønadministation Indberette i Opus (timelønnede) Samarbejde Ja

Længerevarende fravær Dækkes helst af egne lærere Afklares Ja

Bygninger

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Renholdelse af udearealer Afklares Nej

Energi Monitorering, justering fejl mv. Afklares Ja

Små reparationer Ringe efter håndværkere Afklares Nej

Inventar adm. Flytte møbler mv. opstilling til div ting, små rep af møbler Afklares Nej

Rengøring

Opfølgning på rengøringen - kontrol. Kunne der udarbejdes 

tjeklister ? Afklares Nej

Servicering af fritidsbrugere

Nøgler, booking (samarbejde med Kultur). Oprydning / 

kontrol efter brug Afklares Nej
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Tekniske servicemedarbejdere

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

IT

Har fået ny opgave med at være brobygger mellem IT og 

skolerne og første hånd til at afhjælpe problemer Afklares Ja

Bygninger Se særlig fane Afklares Nej

Åbner / lukker Afklares Nej

Mælkeordning Afklares Nej

Møbelflytning Afklares Nej

Opsætning til arrangementer Afklares Nej

Forplejning og indkøb Afklares Nej

Nøgle adm Afklares Nej

ABA anlæg Afklares Ja

Alarmer Sikre brandinstruktioner Afklares Ja

Kontakt til leverandører / 

håndværker Afklares Nej

Små reparationer Slæbe og oprydning Afklares Nej

Ad hoc opgaver Afklares Nej

Diverse

Opgaven kan 

løses centralt 

eller 

decentralt

Opgaven 

kræver særlig 

kompetence

Arbejdsskader Samarbejde Nej

Forsikringsskader Indberette Samarbejde Nej

Indberetninger Statistikker, forespørgsler mv Samarbejde Nej

Skadestue Decentralt Nej

Tal mv

Tal til forvaltningen, UVM. Anvendelse af LIS mv. 

Kvalitetsrapport Samarbejde Nej

Kommunikation Hjemmeside, intra,  forældre omverden Samarbejde Nej

Servicering af skolebestyrelser Samarbejde Nej

Servicering af forvaltningen Samarbejde Nej

Kontakt til kantinen Samarbejde Nej

Kaffedamer/mænd Samarbejde Nej

Bestille materialer mv. Samarbejde Nej

Uddele pjecer Samarbejde Nej

Vedligeholdelse af maskiner og 

materialer Samarbejde Nej

Valghold Adm med hold, pjecer, ønsker mv. Samarbejde Nej

Valg til skolebestyrelse Forberedelse, afholdelse, information mv. Samarbejde Nej


