
Rammevilkår 
- der understøtter den gode skole 



Fem bud  
- der er gensidigt 

afhængige af hinanden 



Stærke fagmiljøer 
• Læringseffekten af 

undervisningen skal være 
omdrejningspunktet i det 
professionelle samarbejde  

• Tid, ressourcer og støtte til 
lærernes og pædagogernes 
professionelle samarbejde skal 
prioriteres 

• Lærere i skolens “små” fag (fx 
geografi, biologi, samfundsfag) 
skal have fagligt kvalificerede 
samarbejdspartnere 

PÅVIRKNINGSFAKTOR EFFEKT 

Professionelle 
læringsfællessskaber 

1,57 

Efteruddannelse 0,37 

1,57 

0,37 

Professionelle læringsfællesskaber Efteruddannelse

Kilde: Hattie, J.: Visiblelearning.plus.com 



Organisering 

• Skolens organisering skal 
opbygges i form af 
samarbejdsfora og 
specialistfunktioner, der sikre at 
skolen i stor udstrækning kan 
tage hånd om sin egen faglige 
udvikling 

• Kompetenceudvikling har størst 
effekt i eller i nærheden af praksis 

• Skolens organisering skal kunne 
håndtere “driften” 

PÅVIRKNINGSFAKTOR EFFEKT 
Micro-teaching 0,88 
SOLO 1,28 

0,88 

1,28 

Micro-teaching SOLO

Kilde: Hattie, J.: Visiblelearning.plus.com 



Fysiske læringsmiljøer 
Elevernes ønsker 

• Inspirerende læringsmiljøer 

• Plads nok 

• Innovative og kreative miljøer 

• Forskellige zoner (fx stillezone, 
beskedzone, produktionszone) 

• Fleksible miljøer 

• Indbydende miljøer til pause 
Kilde: Hattie, J.: Visiblelearning.plus.com 

Skal understøtte en differentieret undervisning 



Ledelseskraft  
7 anbefalinger fra 

ledelseskommissionen 

1. Borgeren skal i centrum 

2. Politikerne skal have tillid til ledelse 

3. Samarbejdssystemet skal forenkles 

4. Forvaltningscheferne skal lede 
driften og udviklingen 

5. Ledere skal sætte retning 

6. Ledere skal sætte holdet 

7. Ledere skal udvikle sig 

0,42 
0,31 

0,42 

0,84 

0,27 

At sætte mål og
forventninger

Strategisk
ressourceforbrug

Sikring af kvalitet
i undervisningen

Ledelse af
professionelles

læring og
udvikling

Sikring af et
ordentligt og trygt

miljø

PÅVIRKNINGSFAKTOR EFFEKT 

At sætte mål og 
forventninger 

0,42 

Strategisk ressourceforbrug 0,31 

Sikring af kvalitet i 
undervisningen 

0,42 

Ledelse af professionelles 
læring og udvikling 

0,84 

Sikring af et ordentligt og 
trygt miljø 

0,27 

Kilde: Robinson, v. (2011): Elevcentreret ledelse  
Kilde: Ledelseskommissions rapport 2018 



Økonomi 
Udgift pr. elev ift. 
prøveresultater  

• Kr. 76.072 - 8,3 Lyngby-Taarbæk 

• Kr. 74.871 - 8,2 Gentofte  

• Kr. 71.884 - 8,1 Allerød  

• Kr. 78.444 - 8,1 Rudersdal 

• Kr. 80.726 - 8,1 Hørsholm 

 

• Ressourcerne skal anvendes strategisk  

• Økonomien skal være stabil 
(elevtaksameter) 

PÅVIRKNINGSFAKTOR EFFEKT 

Klassestørrelse 0,21 

Økonomi 0,23 

0,21 
0,23 

Kilde: Hattie, J.: Visiblelearning.plus.com 

Kilde: Kend din kommune, KL 2018 



Antal klasser 
Elevtalsprognosen set i 

forhold til en stabil 
økonomi 

Klassetrin Økonomisk 
breakeven for 
klasse-
kvotient 

Børnehave- 
klasse 

22,1 elever 

1.-3. klasse 21,8 elever 

4.-6. klasse 23,3 elever 

7.og 9. klasse 23,3 elever 

8. klasse 22,6 elever 



Antal klasser 
Elevtalsprognosen set i 

forhold til en stabil 
økonomi 

Skoledistrik
-tets 
størrelse 

Klasse-
størrelser 

1 spor 1-28 elever 

2 spor 14-28 elever 

3 spor 19-28 elever 

4 spor 21-28 elever 

5 spor 22,5-28 
elever 

6 spor  23,5-28 
elever 



Kilde: Konsekvenser af elevtalsprognosen (2018) 

Navn    18/19        19/20 20/21       21/22 22/23        23/24 24/25        25/26 26/27        27/28 28/29        29/30 

Overbliksbillede af elevtalsudviklingen på Kommunens skoler 
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