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§17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur for fremtidens folkeskoler 
i Rudersdal kommune 
Nedenfor følger sammenfatning af oplæg på udvalgets møder nr. 1 til nr. 3 samt noter 
fra gruppedialoger på møderne. Noterne er transskriberet fra flipovers. 
 
MØDE 1: ”DEN GODE SKOLE” (31/10/18) 
Oplæg v./ skoleleder Heidi Munch-Jacobsen (HJO), Birkerød skole og skoleleder Kristine 
Sklander (KSK), Nærum Skole.  
 
HJO OG KSK præsenterede Rudersdals vision om, at alle elever skal lære at lære mere - på skoler, 
hvor eleverne ville komme, selv hvis de kunne lade være. Visionen er oversat til seks pejlemærker 
for den oplevelse, som elever, medarbejder og ledelse skal have på skolerne i Rudersdal, som 
bl.a. handler om 1) at have tillid til egne evner, 2) at have lyst til at lære mere og turde fejle, 3) 
at opleve at vokse og kunne noget i dag, som man ikke kunne i går, 4) at opleve at indgå i et 
lærende fællesskab, hvor man lærer med og af hinanden, 5) at have metoder til at lære mere og 
blive udfordret på eget niveau og 6) at opleve, at ens læring i højere grad tager afsæt i ens egen 
passion.  
 
HJO og KSK pegede på, at den gode skole skal have metoder til at bygge bro mellem, hvordan 
elever lever og hvordan elever lærer, bl.a. ved at tilrettelægge undervisning og læring, der er 
tidssvarende, og som i højere grad motiverer og involverer eleverne til at tage ansvar for egen 
læring. Dét blot at have viden bliver formentlig ikke nok for fremtidens arbejdsstyrke - i stedet 
skal elever træne læring - dvs. lære at lære, aflære og genindlære i kombination med at træne 
stærke samarbejdsevner som de væsentligste mestringsstrategier.  
 
Den gode skole skal derfor stilladsere læringsprocesser, hvor eleverne er selvregulerende og 
producerende fremfor konsumerende, og hvor læringen skaber mening for eleverne. 
Læringsforløb skal være differentierede - målrettet den enkelte - og læringen skal tage 
udgangspunkt i elevens forudsætninger, og tiden skal tilpasses læringsaktiviteten i læringsrum, 
der understøtter aktiviteterne.  
 
Den gode skole skal desuden skabe mening med læring bl.a. gennem arbejdet med det 
21.århundredes kompetencer: Kollaboration, problemløsning, innovation, videnskonstruktion, 
kommunikation, selvevaluering og teknologiforståelse. Den gode skole skal integrere 
kompetencerne i undervisningen - både som metoder til læring, og som læringsmål for forløb. 
Kompetencerne øger elevernes opmærksomhed og nysgerrighed, styrker deres fortolkningsevne 
og dømmekraft, og skaber forbindelse mellem elevernes egne erfaringer og fagenes viden.  
 
HJO og KSK understregede afslutningsvis, at den gode skole som helhed skal arbejde som et 
lærende fællesskab, hvor de fagprofessionelle samarbejder om at udvikle fælles praksis - ud fra 
en fælles forståelse af kerne opgaven omkring elevernes læring, trivsel og udvikling.  
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NOTER FRA GRUPPEREFLEKSIONER PÅ MØDE 1 (5 grupper):  
HVAD SKAL DEN GODE SKOLE KUNNE?  
 
GRUPPE 1:   
Virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden, inkluderende fællesskab, se og møde 
børnene, hvor de er, lære at gå til prøver og tests vs. lære at lære, kommunikation til forældre, 
pas på lærerne i den gode skole – gode rammer, så de kan løse opgaven, ikke noget loft for 
elevernes læring, engagement – lærere, ledere, elever, forældre, politikere, faglighed og trivsel, 
nysgerrighed, gå-på-mod, socialt fællesskab. 
 
GRUPPE 2:  Ingen noter 
 
GRUPPE 3:  
Motivere alle elever, fokus omkring elevernes egen viden om deres læreprocesser, skabe tryghed, 
fjerne lotteriet i skolen, være en attraktiv arbejdsplads for dygtige fagprofessionelle, sikre variation 
i elevernes hverdag. 
 
GRUPPE 4:   
Elever: Trivsel, gode relationer, blive taget seriøst, differentieret undervisning, udfordret hele 
tiden, feedback.   
Forældre: social og faglig tryghed, ærlig og konkret kommunikation, inddragelse.  
Fagprofessionelle: tid, fagligt råderum, jeg à vi, respekt, begejstret. 
 
GRUPPE 5:   
Læring med kroppen, livslang læring, selvtænkende borgere, fysiske læringsmiljøer, menneskelige 
kompetencer, læringskompetencer og læringsstrategier, ressourceallokering, 
kompetenceudvikling af medarbejdere, forbedringsledelse. Ikke lære hvad robotterne gør for os, 
men lære at lave robotten. 
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MØDE 2: RAMMEVILKÅR FOR DEN GODE SKOLE (24/11/18) 
Oplæg v./ udviklingschef i skoleområdet, Martin Gredal (MAG) 
 
Med udgangspunkt i John Hatties og Viviane Robinsons forskning præsenterede MAG fem 
centrale rammevilkår, der understøtter den gode skole, og som er gensidigt afhængige af 
hinanden: Fysiske læringsmiljøer, stærke fagmiljøer, ledelseskraft, økonomi og organisering.  

MAG fremhævede, at læringseffekten af undervisningen skal være omdrejningspunktet i det 
professionelle samarbejde på skolen, og at tid, ressourcer og støtte til lærernes og pædagogernes 
professionelle samarbejde skal prioriteres af skoleledelsen. Han nævnte som eksempel, at lærere 
i skolens ”små” fag - ex. geografi, biologi og samfundsfag - skal have fagligt kvalificerede 
samarbejdspartnere for at kunne løfte udvikling af faget. MAG understregede desuden, at 
kompetenceudvikling har størst effekt i eller i nærheden af praksis, hvorfor skolens organisering 
skal tilvejebringe samarbejdsfora - og specialistfunktioner - som gør, at skolen kan tage hånd om 
sin egen faglige udvikling. Organiseringen skal desuden kunne håndtere driften med høj kvalitet. 
Den gode skole skal have inspirerende læringsmiljøer, hvor der er plads nok, og hvor miljøerne 
både er, og inspirerer til, innovative og kreative processer. Eksempler herpå kunne være 
zoneopdelte læringsmiljøer med rige skabelsesmuligheder - ex. stillezone, beskedzone, 
produktionszone og indbydende miljøer til pause.  

MAG talte om ledelseskraften på skolen, som et særdeles vigtigt rammevilkår. Et aktuelt bud på 
et integreret perspektiv for fremtidens skoleledelse er Viviane Robinsons model for elevcentreret 
skoleledelse, som beskriver ambitionen om - og nødvendigheden af - at 'få uddannelse tilbage i 
uddannelsesledelse'. Alt for megen skoleledelse har kun betydning for skolens voksne, og altså 
ikke for dem, som skolen egentlig handler om. Modellen markerer et betydningsfuldt 
paradigmeskifte, hvor elevernes læring bliver omdrejningspunktet for såvel lærere og pædagogers 
arbejde, som for skolens ledelse. 

Elevcentreret ledelse viser vejen til, hvordan skoleledelser kan bidrage til at fastholde og udvikle 
fokus på undervisning og læring. MAG citerede Viviane Robinson for, at 'best evidence' ikke 
er det samme som 'best practice', forstået på den måde, at modellen ikke afløser skolelederes 
arbejde med at omsætte og omforme forskningsviden i lokale ledelsespraksisser. Disse er som 
regel sensitive overfor de lokale kontekster, som de skal være virksomme i. Skoleledelsen af 
fremtidens gode skole skal derfor både kunne kultivere og bygge på elevernes og de 
professionelles potentialer og ressourcer - mens de opbygger skolens professionelle kapital, og 
leder skolen strategisk og målrettet ind i det 21.århundrede.  

Som eksempler på praksis, fortalte MAG om sine egne erfaringer fra sit tidligere arbejde som 
skoleleder i Ballerup Kommune - bl.a. i forbindelse med udvikling af ny skolestruktur og 
sammenlæsning af skoler til større distriktsenheder. 
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NOTER FRA GRUPPEREFLEKSIONER PÅ MØDE 2 (5 grupper):  
HVILKE RAMMEVILKÅR ER CENTRALE FOR FREMTIDENS GODE SKOLE?  
 
Gruppe  1:   
Elevperspektiv: Overskueligt miljø, tilhørsforhold i fællesskaber, virkeligheden ind i skolen – 
skolen ud i virkeligheden. Medarbejderperspektiv: ledelse tæt på medarbejdere (pædagogisk 
ledelse og sparring), ressourcer og rammer. Fysiske rammer. Organisering, mødelommer, 
parallellægning af fag, råd til: TIM, RR, inklusion osv. 
 
Gruppe 2 blev fordelt til andre grupper.  
 
Gruppe 3:   
Hensigtsmæssig klassedannelse, god stabil økonomi, lotterisedlen skal væk – alle skoler skal 
tilbyde det samme, dygtige skoleledelser, skoler og skoleledere skal fokusere på læring – centrale 
funktioner til resten, reelt inklusionsarbejde på alle skoler (minus lotteri), faglige netværk på tværs 
af skoler for de små fag, innovative læringsmiljøer 
 
Gruppe 4:   
Organisering: tid, rammer, struktur, PLF, elever arbejder selv, elever underviser elever 
Ledelseskraft: ledelse tæt på, retning, klare mål og rammer, tydelig kommunikation, alignment à 
udvikling (oversættelse og involvering), fortsat fokus på lederudvikling i fællesskaber. Faglige 
miljøer: PLF struktur, innovative miljøer (minus traditionelt skema) à andre og supplerende 
fagligheder. Økonomi: sunde incitamenter, dygtig økonomistyring 
 
Gruppe 5:   
Økonomisk overskud skal blive på skolen, sikre økonomi ved højt elevtal, god ledelse, god 
økonomistyring, god topledelse (økonomi-controlling), højere elevtal i klasserne kan give 
utilfredshed blandt forældre, ansvarsfordeling mellem forvaltning og skole (økonomi og 
ejendomsdrift), sikre rammer for differentieret undervisning (økonomi, fysiske rammer, sparring 
blandt lærere) 
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MØDE 3: MÅL OG PEJLEMÆRKER FOR DEN GODE UDSKOLING (5/12/18) 
Oplæg v./ Helle Bjerg, PHD., souschef og pædagogisk leder, skolen på Grundtvigsvej  
 
Helle Bjerg (HB) holdt et forskningsbaseret oplæg om mål og pejlemærker i en styrket udskoling, 
og startede med at stille et retorisk spørgsmål: Hvis en styrket udskoling er svaret – hvad er så 
spørgsmålet? HB foldede spørgsmålet ud ved bl.a. at pege på, at udskolingernes aktuelle 
udfordringer både handler om elevernes dalende motivation og øget skoletræthed over et 
skoleforløb, og samtidig at folkeskolen ikke får realiseret et stort nok læringsudbytte for alle 
elever. Hverken de dygtigste eller de svageste elever mødes godt nok i den traditionelle 
folkeskole. Endvidere oplever folkeskolen strukturelle udfordringer ift. konkurrencen fra 
privatskoler, et dalende elevtal samt et generelt pres på økonomi.  
 
HB pegede på fire områder, der er centrale at fokusere på i forhold til fremtidens gode udskoling: 
1) Motivation, som handler om at skolen skal understøtte og udvikle alle elevers motivation, 2) 
Læring og læringsudbytte, som handler om, at skolen skal skabe de bedste betingelser for læring 
og læringsudbytte for alle elever, 3) Forskellighed og chancelighed, som handler om, at skolen 
skal sikre chancelighed for alle elever - uanset socioøkonomisk udgangspunkt og faglige 
forudsætninger, 4) Organisering og struktur, som handler om, at skolen skal organiseres og 
struktureres mere fleksibelt - både i forhold til anvendelse af ressourcer og i forhold til at udvikle 
en høj kvalitet i alle skolens mangfoldige leverancer.  
 
HB talte om elevernes motivationsorientering som en central forståelsesramme for fremtidens 
gode udskoling. Ligeledes beskrev HB, at motivation og de-motivation ikke er enten ydre eller 
indre styret, med derimod er dynamiske, og skabes og ændres i interaktioner og som resultat af 
det, der sker i skolen. Motivation udvikles i skolen gennem relationer, undervisningsformer, 
faglighed, nye læringsformer og -muligheder m.v. Den gode udskoling skal fokusere på både at 
styrke og skabe forskellige motivationsorienteringer hos alle elever - bl.a. ved at indtænke 
elevernes interesser, elevernes forudsætninger,  elevernes relationer og elevernes 
medbestemmelse i undervisnings- og læringsforløb.  
 
HB nævnte desuden, at relationsdannelsen mellem lærere og elever og eleverne i mellem er en 
primær driver for at øge motivation for læring generelt. HB fremhævede samtidig, at forskningen 
entydigt peger på, at fælles praksis udviklet i lærende fælleskaber centreret omkring elevernes 
læring og trivsel, øger elevernes læringsudbytte markant. Dette skyldes blandt andet, at  eleverne 
oplever, at undervisnings- og læringsforløb er gennemtænkte og sammenhængende på tværs af 
fag, og bliver differentieret ift. forudsætninger. Det motiverer naturligvis at mærke, at man kan 
lykkes - uanset udgangspunkt og forudsætninger. God undervisning og didaktik skal skabe 
varierede deltagelses-muligheder for alle elever, bl.a. ved at have et klart stillads og muligheder 
for feedback omkring vedkommende og relevant fagligt indhold. Undervisningen skal helst 
etableres med kobling til omverdenen - i arbejdsformer, som kræver elevernes aktivitet, 
medskabelse og medindflydelse.  
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NOTER FRA GRUPPEREFLEKSIONER PÅ MØDE 3 (3 grupper):  
HVAD SKAL DEN GODE UDSKOLING KUNNE?  
HVILKE RAMMEVILKÅR SKAL GÆLDE FOR AT STYRKE VORES UDSKOLINGER?  
 
Gruppe 1:    
Tiltrække de bedste menneskelige kompetencer, rammesætning om de gode arbejdspladser, 
udviklingsmuligheder for de ansatte. Gode eleverfaringer med projektbaseret undervisning, 
fastholdelse af forældreengagement ved overgange, faglig fordybelse og 
undervisningsdifferentiering, fysiske rammer der understøtter læring, give inspiration og 
nysgerrighed. Skoler som kulturinstitutioner efter skoletid, overgange til ungdomsuddannelser, 
fleksibilitet, feedback på alle niveauer. Positive erfaringer med klassedannelser, forskellige skoler 
i kommunen – variation af størrelser, ressourceallokering til inklusion med større enheder, større 
miljøer >< mindre miljøer, 10. klasse og ungemiljøer? 
 
Gruppe 2:    
Ad1: Mål: høj motivation via trivsel og dannelse, kompetencer hos ledere, medarbejdere og 
elever til at motivere – og selvmotivere, evaluering og stærk feedback-kultur, høj faglighed i bl.a. 
dansk og matematik, nye klasser, differentieret undervisning, ud i verden, fysiske rammer, der 
understøtter dette.  
Ad 2: stærke faglige miljøer, plads til nytænkning / udnyttelse af de fysiske rammer, der 
understøtter læring og nye fællesskaber, medarbejdere med rette kompetencer – og ressourcer til 
at understøtte dette. 
 
Gruppe 3:    
MOTIVATION – det vigtigste overordnede pejlemærke: inspirerende lærere, variation, 
differentieret.  
LEDELSE ESSENTIEL – fokus: forandringsproces, ressourceanvendelse (svære tilpasninger), læring 
HAMRENDE DYGTIGE MEDARBEJDERE – ledere og medarbejdere. Medarbejdere der skal 
udvikle sig. Fornuftig størrelse til faglig sparring – om den daglige udøvelse af undervisningen, 
sparring om forløb, løsne fagbindinger op. Men kan også få kritisk masse ved at sparre om 
alternative fagligheder på tværs af traditionelle fag   
PROJEKTER – tænke i alternative undervisningsforløb. Men også løsne op for projektmodellen – 
det kan også blive ensformigt, større fleksibilitet til at forfølge egne interesser 
HVORDAN FÅR VI SIKRET KOMPETENCERNE – vigtigt – tager tid, må ikke brænde ud 
FAGFÆLLESSKABER– bruge forskelligheder og lære af hinanden, tale om stærke fagligheder og 
samarbejde snarere end klassiske fagligheder, også kompetence-fagligheder som fx projektstyring, 
designprocesser, kunstnere…  
UD I VIRKELIGHEDEN – lave samarbejder, dele med flere, faste forløb man kan genbruge, 
trækker på forældre og erhvervslivet, kunne der være ildsjæl i kommunen, der laver projekter.  

 
 


