
Tema 5: Læringsledelse 
  
Fase A: Nuværende praksis 
  
1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse)  

• de vigtigste punkter? 
  
 
Fase B: Analyse og vurdering 

• Hvad kendetegner jeres forståelse af læringsledelse? 
  
2.1. Vurdering af vores arbejde med læringsledelse:   
Arenaskolens ledelse arbejder målrettet på at sikre en høj læringseffekt for eleverne som er Arenaskolens 
kerneydelse.. 
 

• Arenaskolens ledere har fokus på at medarbejdere ikke stiller for få krav til eleverne/børnene. 
Forskning viser, at der er en stor, men ofte forekommende tendens til at stille for få krav til især de 
ressourcesvage elever. En af Arenaskolens målsætninger er, at hver enkelt elev skal udfordres 
fagligt og socialt, så elevens udviklingspotentiale udnyttes fuldt ud. 

• Alle elever skal udnytte deres potentiale fuldt ud. 
• Medarbejderne organiserer undervisningen med stor undervisnings differentiering i tæt dialog med 

elever og forældre. 
• I de lektioner hvor der er mulighed for at have en holdlærer, undervisningsassistent el. pædagog 

sammen med den faste lærer, laves der skriftlige mål for indsatsen. Indsatsen evalueres hver 3. 
måned og vi forventer, at dette vil været med til at øge læringseffekten af undervisningen. Der gøres 
stor brug af holdundervisning i små grupper. 

• Når eleverne har gennemført de Nationale test, gennemgås resultaterne sammen med ledelsen og 
evalueringen af resultaterne, bruges til at organisere den fremtidige undervisning, med 
udgangspunkt i elevernes kompetencer. På de klassetrin der ikke har nationale test i dansk eller 
matematik, laver vi tilsvarende prøver, der evalueres på samme måde. For at kvalificere brugen af 
test i dansk og matematik opstiller vi læringsmål, når testen er gennemført. Vi har en testansvarlig til 
hvert område, for at hjælpe lærerne med at løse denne opgave.   

• For at øge elevernes tilstedeværelse på skolen og i undervisningen, har vi blandt andet afholdt et 
stort ”elevkursus” for overbygningseleverne med Camp True North.” Det er en Camp, hvor eleverne 
lærer at tage ansvar for deres eget liv. Kurset havde en varighed af en uge og eleverne boede på 
kolonien, hvor instruktørerne fra True North stod for undervisningen. Vi havde hele udskolingen med 
på dette års elevkursus. Overbygningslærerne var inden elevkurset på et uges lærerkursus, hvor de 
lærte en del om, hvordan man kan inddrage eleverne i undervisningen og øge deres inddragelse og 
ansvarlighed. 

• Fremover skal Arenaskolen selv stå for kurset, som bliver en fast del af årets lejrskole i 7. klasse. I 
skoleåret 2013/14 forventes det at klasselærerne på mellemtrinnet kommer på dette ugekursus. 
Arenaskolen vil i løbet af en ca. 4 års periode sende alle medarbejdere på lærerkurset True North. 

• Et af fokusområderne på True North lærerkurserne er ”Brain breaks”. Det handler om at elevers 
hjerner max. kan koncentrere sig 12 minutter plus deres alder. Dvs. at hvis man er 10 år, skal 
lærerne organisere undervisningen, så der mindst er en ”Brain breaks” hver 22. minut. Det er de 
forskellige områder i hjernen, der lige skal ”rystes” lidt, så de er klar igen.  

• I skoleåret 2013/14 startede Arenaskolen projekt: Børn i skole – til tiden. Dette projekt igangsættes 
for at højne elevfremmødet. Hver måned får klasselærerne udleveret fraværsstatistik for deres 
elever, og for de elever der har et fravær på mere end 7 %, skal der inden for en måned være aftalt 
en handlingsplan sammen med forældrene og eleven. Nogle af indsatserne kan være 
sygefraværssamtaler med eleven, sms til eleven om morgen, hente eleven hjemme, arrangere at 
eleven følges med en anden i skole om morgenen m.m. Arenaskolens viceskoleleder, AKT 
medarbejdere og KFI medarbejder er vigtige sparringspartnere til lærerne. Vi har søgt inspiration i 
Århus kommune for at kvalificere vores arbejde med elevernes fremmøde (Århus har lavet et stort 
forskningsprojekt, for at få forbedret elevernes fremmøde). 

• Vi har indført Fleksible skemaer på mellemtrinnet, så planlagt fravær (udgør pt. ca. 50 - 75 % af det 
samlede fravær) kan sænkes til ca. 5 -10 %. Det betyder at eleverne undervises mere af egne 



lærere, og al forskning viser, at den faste uddannede lærer er den klart største enkeltfaktor for at 
undervisningen virker (Hattie). Hvis indsatsen får den forventede effekt, skal hele skolen arbejde 
med dette i efterfølgende skoleår. 

• Arenaskolens profil (faglighed understøttet af sundhed og bevægelse) er valgt, da forskningen viser, 
at sunde aktive elever lærer mere. Det betyder at alle elever modtager mindst 4 timers idræt hver 
uge og en times bevægelse hver dag. 1 times bevægelse kan være i form af 20 minutters løb om 
morgen og 5-10 minutters bevægelsesøvelser i løbet af lektionen. Det er op til lærerne at vurdere, 
hvordan det skal organiseres i den enkelte klasse. 

• Ovenstående indsatser er godt i gang og er en del af Arenaskolens strategiplan, som der evalueres 
på hver 3. måned. 

• Der er udarbejdet en talentstrategi, som tager udgangspunkt i elever med særlige forudsætninger. 
Dette arbejde foregår løbende. Arenaskolen er ved at finde frem til konceptet på det. 

• I SFO’en arbejdes der målrettet med bevægelse, for at styrke børnenes skoleparathed. Konceptet er 
et tilbud om bevægelse dagligt. Hvert barn skal min. bevæge sig to timer om ugen.  

• I SFO-regi arbejdes der med medansvar og indflydelse. Vi afprøver pt. en undersøgelse blandt 
børnene omkring børnemiljø, hvor der bl.a. skal forholdes til andres og egen adfærd, samt vores 
fælles miljø. Børnemiljørapporten afprøves i første omgang på en børnegruppe, for så efter 
evaluering at kunne bredes ud i det øvrige hus.  

  
2.2. Hvordan påvirker forhold, jeres arbejde med læringsledelse? Fx kulturer, vaner, interesser, holdninger, 
andet 
  
Ledelsens målrettede arbejde med  at kvalitetssikre læringseffekten for elverne,  har opkvalificeret under 
visningen for eleverne. Indsatsen er med til at sætte organiseringen af undervisningen og det faglige indhold 
i fokus på skolen. Det har været en del af Arenaskolens strategiplan. 
  

• Vi har i det forgangne år brugt mest tid på at identificere udviklingsområderne og derefter udarbejde 
en strategiplan, som alle medarbejderne og de forældrevalgte i Skolebestyrelsen kunne have et 
ejerskab til.  

• Fælles for alle indsatserne er, at de har til formål at optimere elevernes læring.  
• Vi arbejder meget målrettet på Arenaskolen med mange forskellige indsatser. Alle indsatserne er en 

del af strategiplanen, som evalueres hver 3. måned, og som alle har til formål at understøtte 
elevernes læring. 

• Oplevelser har været, at Arenaskolen faktisk er nået længere end forventet i strategiplanen. 
Succesen tror vi skyldes målrettetheden om, at indsatserne skal hænge sammen, at alle indsatserne 
skal understøtte elevernes læring, og at alle skal have et ejerskab til strategiplanen. 

• For at kvalificere indsatsen ift. bevægelse og sundhed igangsættes der et samarbejde med DGI, 
med henblik på at kvalificere profilindsatserne og at bliver certificeret Idrætsfolkeskole inden for et 
år.  

• Arenaskolen tror det er vigtigt, at der ikke iværksættes for mange nye tiltag i skoleåret 2013/14. De 
tiltag der er iværksat skal kvalificeres, og så skal Arenaskolen omstille sig ift. Den nye skolereform. 

• Arenaskolen har igennem knap 2 år været meget synlige i Greve Nord og pressen, med målet at 
tiltrække flere ressourcestærke elever. 

•  Alle Arenaskolens elever har 4 lektioner idræt om ugen. I 2 af de 4 lektioner får eleverne en 
kropsuddannelse igennem deres skoleforløb, og de testes af idrætsudvalget 2 gange om året. Som 
et nyt tiltag skal eleverne lave idrætsopvisning i foråret for at vise hvor dygtige de er blevet. 

• Løb og læs (første 20 min. hver dag er afsat til en løbetur på ca. 1 km, herefter læsning resten af 
tiden) bliver gennemført i alle klasser.   

• Målet er at alle elever har min. 1 times bevægelse om dagen.  Alle medarbejdere organiserer ”Brain 
Breaks” og ”bevægelses Breaks” i undervisningen. Redskaberne hertil har lærerne fået på kurset 
med Camp True North og fra et kursus i uge 32 2013 hvor alle medarbejdere deltog. Det er et af de 
nye indsatsområder i 2013/14. 

• I SFO’en arbejdes der målrettet med bevægelse. Der er hal- og bevægelsestilbud hver dag til 
eleverne, og der stilles krav om minimum to timers bevægelse for alle børnene om ugen. SFO’en 
samarbejder med Arenasport, som er et nyt tiltag i år, hvor idrætsklubberne kommer ned og 
præsenterer vores elever for forskellige idrætsgrene. Det betyder at Arenaskolens elever har 



mulighed for gratis at deltage i idrætsaktiviteter 4 eftermiddage om ugen med de lokale 
idrætsforeninger. Det tyder på fra starten af at blive en kæmpe succes.  

•  SFO’ens bevægelsespædagoger tester børnenes motoriske formåen to gange årligt. 
•  Alle pædagogerne i SFOèn har fået en uddannelse i bevægelse af børnene. 

  
  
2.3. Noter de vigtigste fælles kendetegn for jeres beskrevne praksis.  
  

• Arenaskolens ledere har fokus på at medarbejdere ikke stiller for få krav til eleverne/børnene. 
Forskning viser, at der er en stor, men ofte forekommende tendens til at stille for få krav til især de 
ressourcesvage elever. En af Arenaskolens målsætninger er, at hver enkelt elev skal udfordres 
fagligt og socialt, så elevens udviklingspotentiale udnyttes fuldt ud. 

• Alle elever skal udnytte deres potentiale fuldt ud. 
• Medarbejderne organiserer undervisningen med stor undervisnings differentiering i tæt dialog med 

elever og forældre. 
• I de lektioner hvor der er mulighed for at have en holdlærer, undervisningsassistent el. pædagog 

sammen med den faste lærer, laves der skriftlige mål for indsatsen. Indsatsen evalueres hver 3. 
måned og vi forventer, at dette vil været med til at øge læringseffekten af undervisningen. Der gøres 
stor brug af holdundervisning i små grupper. 

• Når eleverne har gennemført de Nationale test, gennemgås resultaterne sammen med ledelsen og 
evalueringen af resultaterne, bruges til at organisere den fremtidige undervisning, med 
udgangspunkt i elevernes kompetencer. På de klassetrin der ikke har nationale test i dansk eller 
matematik, laver vi tilsvarende prøver, der evalueres på samme måde. For at kvalificere brugen af 
test i dansk og matematik opstiller vi læringsmål, når testen er gennemført. Vi har en testansvarlig til 
hvert område, for at hjælpe lærerne med at løse denne opgave.   

• For at øge elevernes tilstedeværelse på skolen og i undervisningen, har vi blandt andet afholdt et 
stort ”elevkursus” for overbygningseleverne med Camp True North.” Det er en Camp, hvor eleverne 
lærer at tage ansvar for deres eget liv. Kurset havde en varighed af en uge og eleverne boede på 
kolonien, hvor instruktørerne fra True North stod for undervisningen. Vi havde hele udskolingen med 
på dette års elevkursus. Overbygningslærerne var inden elevkurset på et uges lærerkursus, hvor de 
lærte en del om, hvordan man kan inddrage eleverne i undervisningen og øge deres inddragelse og 
ansvarlighed. 

• Fremover skal Arenaskolen selv stå for kurset, som bliver en fast del af årets lejrskole i 7. klasse. I 
skoleåret 2013/14 forventes det at klasselærerne på mellemtrinnet kommer på dette ugekursus. 
Arenaskolen vil i løbet af en ca. 4 års periode sende alle medarbejdere på lærerkurset True North. 

• Et af fokusområderne på True North lærerkurserne er ”Brain breaks”. Det handler om at elevers 
hjerner max. kan koncentrere sig 12 minutter plus deres alder. Dvs. at hvis man er 10 år, skal 
lærerne organisere undervisningen, så der mindst er en ”Brain breaks” hver 22. minut. Det er de 
forskellige områder i hjernen, der lige skal ”rystes” lidt, så de er klar igen.  

• I skoleåret 2013/14 startede Arenaskolen projekt: Børn i skole – til tiden. Dette projekt igangsættes 
for at højne elevfremmødet. Hver måned får klasselærerne udleveret fraværsstatistik for deres 
elever, og for de elever der har et fravær på mere end 7 %, skal der inden for en måned være aftalt 
en handlingsplan sammen med forældrene og eleven. Nogle af indsatserne kan være 
sygefraværssamtaler med eleven, sms til eleven om morgen, hente eleven hjemme, arrangere at 
eleven følges med en anden i skole om morgenen m.m. Arenaskolens viceskoleleder, AKT 
medarbejdere og KFI medarbejder er vigtige sparringspartnere til lærerne. Vi har søgt inspiration i 
Århus kommune for at kvalificere vores arbejde med elevernes fremmøde (Århus har lavet et stort 
forskningsprojekt, for at få forbedret elevernes fremmøde). 

• Vi har indført Fleksible skemaer på mellemtrinnet, så planlagt fravær (udgør pt. ca. 50 - 75 % af det 
samlede fravær) kan sænkes til ca. 5 -10 %. Det betyder at eleverne undervises mere af egne 
lærere, og al forskning viser, at den faste uddannede lærer er den klart største enkeltfaktor for at 
undervisningen virker (Hattie). Hvis indsatsen får den forventede effekt, skal hele skolen arbejde 
med dette i efterfølgende skoleår. 

• Arenaskolens profil (faglighed understøttet af sundhed og bevægelse) er valgt, da forskningen viser, 
at sunde aktive elever lærer mere. Det betyder at alle elever modtager mindst 4 timers idræt hver 
uge og en times bevægelse hver dag. 1 times bevægelse kan være i form af 20 minutters løb om 



morgen og 5-10 minutters bevægelsesøvelser i løbet af lektionen. Det er op til lærerne at vurdere, 
hvordan det skal organiseres i den enkelte klasse. 

• Ovenstående indsatser er godt i gang og er en del af Arenaskolens strategiplan, som der evalueres 
på hver 3. måned. 

• Der er udarbejdet en talentstrategi, som tager udgangspunkt i elever med særlige forudsætninger. 
Dette arbejde foregår løbende. Arenaskolen er ved at finde frem til konceptet på det. 

• I SFO’en arbejdes der målrettet med bevægelse, for at styrke børnenes skoleparathed. Konceptet er 
et tilbud om bevægelse dagligt. Hvert barn skal min. bevæge sig to timer om ugen. 

• I SFO-regi arbejdes der med medansvar og indflydelse. Vi afprøver pt. en undersøgelse blandt 
børnene omkring børnemiljø, hvor der bl.a. skal forholdes til andres og egen adfærd, samt vores 
fælles miljø. Børnemiljørapporten afprøves i første omgang på en børnegruppe, for så efter 
evaluering at kunne bredes ud i det øvrige hus.  

  
Fase C: Praksis som vi vil udvikle – hvad er jeres vision for ledelsesarbejdet? 
  
3.    Hvad kendetegner vores forståelse af læringsledelse? 

• Læringsledelse handler om læringseffekten hos den enkelte elev. Dette skulle gerne kunne ses 
fremover til FSA.  

  
3.1. Ny praksis og forståelse af læringsledelse om 3 år, der inkluderer alle fagprofessionelle på skolen. Hvad 
kendetegner vores forståelse og praksis. 
  
  
3.2. Noter de vigtigste kendetegn ved vores praksis om 3 år. 
Arenaskolen har om 3 år gennemført visionen om: 
 

• at alle elever udnytter deres potentiale bedst muligt  
• 100 % af dem gennemfører en ungdomsuddannelse 
• Alle elever opleves som en ressource for samfundet når de går ud af 9. klasse og formår at skabe 

sig et godt liv. 
   
I praksis vil Arenaskolen stadig løbende revurdere strategiplanen, så alle tiltag målrettet understøtter 
kerneydelsen som er elevernes læringseffekt. 
  
Det nye vil være: 
 

• At alle elever i skoledistriktet vælger Arenaskolen til. 
• At Arenaskolen er et godt ”billede” udadtil for GK. 
• At strategiplanen også indeholder en servicestrategi – hvad kan borgerne forvente af Arenaskolens 

og dens medarbejdere? 
• Et tæt samarbejde med et antal private virksomheder. 
• Samarbejdet med idrætsforeninger i området, er endnu mere udbygget. Herunder et tæt samarbejde 

med CPH vest i Ishøj og Solrød Gymnasium. 
• At forældre og øvrige voksne for området der har overskud til det, bidrager på skolen til børnenes 

uddannelse (fagligt og socialt). 
• At Arenaskolen er det naturlige samlingspunkt for skoledistriktets borgere. 
• At Arenaskolens kantine har åbent hver dag til kl. 21.00 og drives af et nonprofit firma. 
• Et tæt samarbejde mellem alle skolerne i Greve Nord inkl. privatskolerne. 
• En veletableret Elite idrætsklasse i overbygningen. 

  
 
4.1. Hvad skal der til for at realisere vores vision? 
  
Særlig vigtigt at fastholde: 

• At sikre den røde tråd ved hjælp af strategiplanen. 
• At sikre den høje kvalitet af medarbejdere. 
• Holde sygefraværet nede. 



• At have styr på økonomien. 
• At inddrage alle i udarbejdelsen af strategiplanen og i implementeringen. 
• Indførelse af fleksible skemaer på i alle afdelinger. 

   
Afvikles: 
 

• De ufleksible arbejdstidsaftaler. 
• Mængden af ABC fri. 
• Hvad kan umiddelbart ændres? 
• Det hele. 

  
Hvad kræver en længerevarende indsats? 
  

• At alle elever i distriktet vælger Arenaskolen til (massiv profilering og markedsføring) 
  
  
4.2. Nye initiativer/handlinger: 
  

• Ovenstående er enten i gang eller iværksættes i indeværende skoleår. 
  
Der henvises til Arenaskolens strategiplan som er en dynamisk plan, som løbende justeres i samarbejde 
med medarbejderne (se bilag). 
 


