
Team 4: Bedre udskoling 

Hvad er vores drømmescenarie 
i relation til temaet? 

At alle elever kvalificeres til at foretage de rette valg ift. den enkeltes 
ressourcer, kompetencer og muligheder. 

Hvad er de største muligheder 
vi ser? 
- hvem kan hjælpe med at 
realisere dem? 

Inddragelse af erhvervsliv. 
Skolen: holddeling, linjedannelser på tværs af skoler. "50/50"-skole. 
Skolereformen giver øget mulighed for samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv mm. qua fx aktivitetstimer. 
Blive bedre til synliggøre udbuddet af uddannelser, job mm. 
Ungdomsskolerne, kultur- og idrætslivet skal på banen. 

Hvad ser vi som de største 
udfordringer? 
- hvem kan hjælpe med at 
rydde dem af vejen? 

Erhvervslivet er svære at få til at føle det sociale ansvar. 
Skolen/erhvervsuddannelser skal stille større krav ift. til de unges 
valg. 
Motivation af den unge? 

Hvad er vigtigst i forhold til 
medarbejderne? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

Give medarbejderne medinddragelse, ejerskab, faglig kvalificering. 

Hvad er vigtigst i forhold til 
eleverne? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

Motivation, ejerskab, mobilitet. 

Hvad er vigtigst i forhold til 
forældrene? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

Forventningsafstemning, ansvarliggørelse, konstruktiv 
kommunikation/dialog, medinddragelse. 

Den allermest 
alternative/skæve/utraditionelle 
idé inden for temaet 
arbejdsgruppen kan finde på 

Ingen specialskoletilbud på 9. klassetrin i Greve Kommune - 
linjedannelser på tværs af hele skoleområdet for de ældste elever, 
hvor specialskoleområdets elever og fysiske rammer inkluderes som 
et ligeværdigt tilbud med linjerne friluftsliv og erhvervsklasse.  
 Hver skole med egen linje(r). Idræts- og kulturlivet er med. 
Idé: 3 måneders forløb på hver linje. 3-4 linjer årligt.  

Hvad er det vigtigt vi kommer 
hurtigt i gang med? 
- hvad er det første skridt? 

Praktisk organisering af linjerne.  
Kobling og samarbejder med kultur- og idrætslivet. 
Erhvervsuddannelserne skal inviteres med. 

Andre betragtninger Gøre det nemmere for virksomhederne at have praktikanter, 
lærlinge. Centralisere det administrative arbejde. 



Kom med konkrete eksempler 
og billeder på, hvordan 
skoledagen ser ud 
indholdsmæssigt, 
organisatorisk og 
samarbejdsmæssigt 

Linjedannelser. Fx. 2 dage ude på linjer, 3 dage hjemme på egen 
skole med "basis" fag.  
Vi tænker ikke nødvendigvis i dage, men i forløb af forskellig 
varighed. 2 timer, 2 uger, 1 måned, 3 måneder.  
Hvordan tilgodeser vi de enkelte fags formål? FSA? 

 


