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Arbejdsgruppe 7’s input: Bedre læringsmiljø  
Deltagere: René Williams, Susanne Maegaard Larsen, Karin Vinter Andersen, Jette Halberg Mad-
sen, Arne Holm, Sandra Nøk Nielsen, Gitte Jeppesen. 
Formå l: 

• At bidrage med relevante input til arbejdet med realisering af skolereformen 
• At input bliver så konkrete som muligt, således at der skabes billeder af skolehver-

dagen i Greve fra skoleåret 2014 
• At få kortlagt visioner for skolevæsnet på baggrund af skolepolitikken og skolere-

formens intentioner 
 
Deadline for 1. aflevering: Senest fredag den 20. september; sendt til Mira: 
mio@greve.dk. Herefter samles materialet til projektgruppen og rundsendes til alle ar-
bejdsgrupperne. 
 
Udgangspunktet –  arbejdsspørgsmå l fra projektgruppe/styregruppe 
Hvad er – og hvor er læringsmiljøet? 
Hvordan forbedres elevernes trivsel? 
Hvordan skabes mere ro? 
Hvordan styrkes klasseledelsen? 
 

Arbejdsgruppens	  foreløbige	  noter	  –	  inputs: 

Begrebsafklaring Videndeling – en vinkel: 
”Læringsmiljø” fremhæver læringen som det centrale i miljøet, hvor under-
visningsmiljø fremhæver undervisningen og forholdene omkring den som 
central. 
Undervisningsmiljøet skal bidrage til, at undervisning og læring kan foregå på 
optimale betingelser, fysisk, æstetisk og psykisk, samt til at undervisningen 
giver mening, retning og (identitets)dannelse til elevernes og de studerendes 
egne måder at tilegne sig viden og faglige samt sociale kompetencer på. 
 
Læring referere ifølge Politikens Nudansk ordbog til ”dét at lære sig selv de 
kundskaber og færdigheder, man har brug for, idet man tager aktiv del i lære-
processen”. Læring knytter sig altså til, hvordan elever bedst lærer, fagligt, 
socialt og personligt, samt hvordan de selv er aktive i læringsprocessen. 
 
Evidensgrundlaget bygger i dag – og som oplæg og underbygning af skolere-
formen – på Hatties arbejde om ”Synlig læring”: At lærerne er nøglen til at 
skabe større læringseffekt; at vi alle bevidst skaber positive relationer og mo-
tivation for, at den enkelte elev ønsker at lære at lære. 
 
 

Hvad er vores 
drømmescenarie i 
relation til tema-

1. At den nye skolereform bliver mulighedernes reform til gavn og ud-
vikling for den enkelte elev. 
At der udover ny reform for hele Greve udvikles lokale samarbejder 
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et? på tværs. 
2. Skolen er lokalmiljøet, med klar og synlig styring af læring (klassele-

delse). 
3. Et målrettet arbejde på baggrund af teamskabte læringsmål, og hvor 

den enkelte er med til at forme egen målsætning og læring, således at 
eleven ser sammenhæng mellem mål, proces og resultater.  
Miljøet skal støtte klassernes faglige og sociale udvikling. Der skal 
være mulighed for at eleverne selv tager initiativ, ansvar samt regule-
ring efter behov. Således at den enkelte oplever at erhverve sig læ-
ringsstrategier og kunne tage kontrol over egen situation.  

4. Med fokus på dels individ og fællesskabets roller i at inkludere den 
enkeltes tilstedeværelse i og udbytte af fællesskabets forskellige are-
naer. 

5. De professionelle byder ind med kompetencer (klare pædagogiske og 
læringsmæssige veje) ift. enkelte elever, og til de forskellige sociale 
og faglige fællesskaber. 

6. Med afsæt i sammenhængen mellem faglige mål, varierede undervis-
ningsformer og en understøttende undervisning på den ene side og in-
novation og kreativitet på den anden side, kan vi i læringsmiljøet ska-
be fundament for at videreudvikle og understøtte læringsprocesser 

7. De fysiske rammer skal understøtte det styrede og åbne læringssyn, og 
med en klar og bevidst inddragelse af fx natur og kulturområder. 

 
Som ledelse drømmer vi i første omgang om; 

A. At personalet oplever en overgang til ny skolereform, som inspirerer 
og motiverer dem i samarbejde med elever, ledelse og hinanden. 

B. At personalet oplever, at øget tilstedeværelse giver nye og flere mulig-
heder for sparring og fælles forberedelse, hvor implementering af fx 
digitale læremidler og iPads får mere optimale muligheder. 

C. At skolerne får økonomiske muligheder for at løfte udfordringen fx 
arbejdspladser til samtlige personaler. 

Konkrete eksempler: 
• Mentor ordning i udskolingen- pædagoger tilknyttes en enkelt eller en gruppe elever 

der måske er på vej ud af skole, nye mål for elev understøttes af mentor i forpligti-
gende samarbejde skole, hjem. 

• Timeout-ordning – en gruppe elever/elev på tværs af klasser har brug nye rammer, 
alternativ undervisning i en kortere periode i andre lokaler, udeliv, gøres klar til at 
deltage i klasse igen efterfølgende. 

• skoler, klubber, sfoer, underviser i nye alternative motion og bevægelses former, 
klatring, rappelling, trætop klarting, sund kost, trænings forløb/kost for den enkelte 
elev, en gruppe elever. 

• Skoler, Klubber, sfoer indgår et forpligtende arbejde ved projekt uger, opgave afle-
veringer, udnytte, benytte hinandens kompetencer , lokaler f.eks design, musik, stu-
die, krea- værksteder mm 

• 112 elever og otte lærere/professionelle; ligestillede, hver er kontaktlærer for 14 ele-
ver, fælles teammål for den kommende periode; fælles fagteammål for kommende 
periode. 

• Skole som samlet børne- og ungdomskulturcenter; skole åben fra 8.00 til 16.00; bør-
ne- og kulturcenter for 16.00 til 21.00. 

• En strukturopdeling, hvor der er undervisningsdifferentiering indenfor fx indskoling, 
mellemtrin og udskoling.  

Hvad er de største 
muligheder vi 
ser? 

At der tænkes i helhed på tværs af organisationen, og hvor alles kompetencer 
bringes i spil 
At læring og ”lyst på livet” (jf et ældre begreb som livsduelighed) bliver et 
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Kultur  
Fysisk  
Psykisk  
læring 

konsekvent fælles pejlemærke, som alle faggrupper (og interesserede). I dette 
lys har ingen faggrupper patent på fx læring. Alle har samme prioriterede mål 
for øje, hvad enten det gælder enkeltindivider eller fællesskaber. 
 
At vi kommer til at se anderledes på, hvad et læringsmiljø er. Dvs. begynder 
en refleksionsproces, hvor det er nødvendigt at udvikle miljøer, som netop 
understøtter de læringsmål som sættes. Herved ”tvinges” vi til at arbejde be-
vidst med evaluering og effekt-undersøgelser og dokumentation af vores ar-
bejde. Alt arbejde skal udvikles på baggrund af, at mål og indhold er styrende 
for struktur og fysiske rammer; ikke omvendt. 
Vi ser en god sammenhæng mellem Reformen og Greve Kommunes Skolepo-
litik, når læringsmiljøet inddrager de fire nedenstående emner (se også bilag 
1, vores læringsmiljømodel):  
 
Kultur: 
Læringsmiljøet afspejler vores normer og handlinger og er derfor væsentlige 
redskaber i arbejdet med eleverne.   
 Kulturelle udtryksformer kan bygge bro mellem forståelse og forskellighed, 
og gensidig forståelse for egne og andres værdier og normer synliggøres. Der-
for er det essentielt, at vi i den samlede skole, er med til at påvirke hvad og 
hvorledes der læres. 
 Derfor skal der være en tæt sammenhæng med den enkeltes trivsel og de mu-
ligheder der er i miljøet og nærmiljøet. Læringsmiljøet må tilpasses således at 
der er tilpas udfordringer. 
 
Psykisk:  
”Det gode læringsmiljø giver eleven mulighed for selv at tage initiativ og an-
svar fx ved at rumme forskellige aktiviteter og dermed læringszoner. Derved 
får eleven evt. mulighed for at regulere læringssituationen efter egne behov. 
Det er derfor væsentligt, at skabe rammer der fordrer trivsel, nysgerrighed, 
lyst til at lære og opfordre til en eksperimenterende adfærd, hvor oplevelsen af 
læring bygger på nye og gamle erfaringer. 
 
Læring: 
Læringsmiljøer der fordrer fantasi, fordybelse og kreativitet med afsæt i må-
lene for læring sker i samspil og i den enkelte elev. Derfor er et nuanceret, 
mangfoldigt, og inspirerende miljø en aktiv medspiller i et hvert barns læring. 
Det pædagogiske personale er garanter for at der arbejdes med strategier, me-
toder (fx undervisningsdifferentiering) samt dokumentation og evalueringer. 
Medinddragelse og medansvar fordrer betydninger for et stærkere individ i 
fællesskabet, hvor den enkelte elev i samspil med lærer og pædagog er bevid-
ste om egen faglig formåen, stærke sider og nærmeste udviklingszone.       
 
Fysisk: 
Det fysiske læringsmiljø er et afgrænset sted eller lokale, der tager afsæt i de 
mål der er for undervisningen og som der af afspejler og afgrænser den øn-
skede læring og aktivitet. I miljøet kan eks. være redskaber (digitale lærings-
midler), møbler, stemninger, der stimulerer elevens sanser, nysgerrighed samt 
lyst til at eksperimentere og fordybe sig. 

Hvad ser vi som 
de største udfor-
dringer? 

• Gamle vaner, at det pædagogiske personale skal ændre og udvikle en 
praksis der tager afsæt i målstyring. 

• Vi vil gerne udvikling, men er samtidig måske ikke klar til forandring 
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 • At den samlede skoleledelse skal være dygtig til at tænke innovativt 
og i ændret ledelsesstyring. 

• At samarbejdet mellem faggrupperne i højere grad skal være baseret 
på komplimentet og ressourcetænkning ift. forskelligheder. 

• Arbejdstidsaftale – eller mangel på samme: At lærerne skal undervise 
2 klokketimer (2,67 lektion) mere fra august 2014. Hvorfor der vil bli-
ve mere end 100 timer mindre pr. lærer til forberedelse og andre opga-
ver. Er der mulighed for at skabe en langsommere proces mht. for-
øgelse af undervisningstiden – således at der fx ”kun” undervises én 
eller halvanden time ekstra i skoleåret 2014/15? 

• Fysiske rammer og arbejdspladser: De fysiske faciliteter giver udfor-
dringer på enhver skole i kommunen. Forhåbentligt vil de 20% som 
blev tilbageholdt i forbindelse med lockouten blive frigivet for at give 
reformen den bedste start – men er dette nok? 

• For SFO’ernes vedkomne, den usikkerhed der er ifm. manglende job-
beskrivelser. 

• At faggrupperne pt. er adskilte fx fysisk med personalerum.  
- hvem kan hjæl-
pe med at rydde 
dem af vejen? 

• Politikkerne 
• Forvaltningen 
• Skoleledelserne 
• Den samlede pædagogiske personalegruppe 
• Skoleledelsen i samarbejde med SB/TR/MED/UG/andre udvalg. 
• Arbejdsgiver og arbejdstager…: Der skal bygges videre på den enkelte 

skoles kultur, hvilket giver den bedste overgang til en ny arbejdstidsaf-
tale og en ny måde at drive skole på. 14/15 skal altså også være en 
”forlængelse” af 13/14. 

• Forældrene medinddrages endnu mere i elevernes skoleliv. 
• Pensionister og det frivillige foreningsliv. 
• Øvrige forvaltninger: Fysisk inddragelse; Greve Kommunes bygnin-

ger, herunder klubber, Valhal og lignende. 
Hvad er vigtigst i 
forhold til med-
arbejderne? 
 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 
 
 
 
 

• Løbende kick off-møder for de ansatte (forskellige niveauer) under 
Greve modellens udvikling samt højt informationsniveau fx via ny-
hedsbreve. 

•  At kulturen er fundament for et fælles afsæt, med fokus på innovation 
og målstyring. 

• At de demokratiske magtstrukturer er kendetegnet ved, at det er tyde-
ligt hvad der er fælles samt hvor der er lokal handlefrihed i Greve 
Kommunes skolevæsen.   

• At de demokratiske processer fordre og er kendetegnet ved, at alle kan 
og bidrager til fællesskabet. 

• Anerkendelse af den samlede personalegruppe som ligeværdige (for-
gangsmænd skoleledelserne). 

• At teamsamarbejdet udvikles således, at pædagoger og lærere aktivt 
bruger hinandens kompetencer; netop ved at sikre konstante og udvik-
lende refleksioner (skabe rum for refleksive rutiner i teamet), og der-
med bidrage til et professionelt, fagligt og tidssvarende samarbejde. 

• Gør det muligt, at vi lærer mens vi løser opgaven. 
Hvad er vigtigst i 
forhold til elever-
ne? 

• At alt pædagogisk personale har et fælles børnesyn, der tager afsæt i 
begrebet læring – og med en fælles og tydelig anerkendende tilgang: 
Hvor vi ikke placerer ”skyld”, men holder fokus på muligheder for 
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- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

udvikling; ved netop at forstå det enkelte barns resurser – faglig, soci-
alt og personligt. 

• At eleverne kan se mening og sammenhæng i deres hverdag. Herunder 
en forståelse for skolereformen. Gøre elevrådet tydeligere i skolens 
demokrati og hverdag. 

• At eleverne oplever medindflydelse i forhold til målsætning og udvik-
ling. Når de selv oplever, at undervisningen medfører læring, fordrer 
det nysgerrigheden til at ville lære mere… 

• At alle elever føler sig inkluderet og bidrager til fællesskabet; hvilket 
øger trivslen; hvilket igen er en forudsætning for videre læring… 

De(n) allermest 
alternati-
ve/skæve/utraditi
onelle ideer inden 
for temaet ar-
bejdsgruppen kan 
finde på 

• Udeskole; Konkret ønske om samarbejde omkring udviklingen af den 
nyetablerede ”Greve Skov” – således at den kommer til at indgå som 
læringsmiljø på alle tænkelige plan – fra grønt flag til lokalplan… (se 
også bilag 4) 

• Skabe ”uderum” – det kan være udekøkken, køkkenhave, fx sted med 
vand til anden natur og teknik-fordybelse eller udegalleri til skulptur 
og maleri. Herunder inddragelse af relevante fagpersoner. Se også bi-
lag 2. 

 
Hvad er det vig-
tigt vi kommer 
hurtigt i gang 
med? 
- hvad er det før-
ste skridt? 

• At der er tydelige sammenhænge imellem roller, opgaver, læring og 
pædagogik for pædagoger og lærere, båret af et tydeligt signal i skole-
ledelsesteamet – fokus: Teamsamarbejde 

• At det er nødvendigt, at vi ikke har alle svarene på en gang, og at det 
accepteres, at disse udvikler sig i processer gennem tæt samarbejde 
mellem personalet. Hvordan løser vi fx arbejdspladsproblematikken. 

• Udarbejde handleplaner på kort og lang sigt – i skitseform og med sig-
te på en konkret udviklingsproces de næste år; sådan ser det ud i år 1, 
med en forventning om udvikling af dette eller hint til år 2 og med 
yderligere implementering i år 3… Dvs. skabe nogle konkrete billeder, 
der viser et progressionsforløb i de følgende år. 

Andre betragt-
ninger – konkrete 
ex. og billeder på, 
hvordan skoleda-
gen ser ud ind-
holdsmæssigt, 
organisatorisk og 
samarbejdsmæs-
sigt 

• Lektiecaféen kan indrettes med forskellige sansestimulerende mulig-
heder fx flyde, musik, individuelle miljøer og digitale lektiecaféer. 

• Fra årsskema til periodeskema; Båndlægge både undervisning og 
teamsamarbejde 

• Fra lektioner på 45 min til lektioner af x-min; således at undervis-
ningsenheder ikke bliver flere; måske færre – eller fra enhedslektioner 
til dynamiske lektioner, hvor netop dynamikken sikres ved, at målet 
for undervisningen nås på baggrund af den organisatoriske og samar-
bejdsmæssige fleksibilitet i teamet. 

Kildehenvisnin-
ger: 
 

• Kildeangivelser på folkeskolen.dk - Demokratiets fremtrædelses-
former balancerer mellem det totalitære og det opløste.  

• Knoop - læring- miljø- undervining 
• Læring - John Hattie - undervisning - faktorer - 
• Gier Kaufmann - ledelsespsykologi 

 

 

 

Bilag 1 
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Et billede på læringsmiljø – på de byggeklodser ethvert professionelt miljø bør reflektere over…  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

KULTUR	  

	  

FYSISK	  

LÆRING	  

	  

PSYKISK	  

	  

	  

§ Trivsel	  
§ Adfærd	  
§ Udvikling	  

§ Personlige-‐,	  sociale-‐	  
&	  faglige	  mål	  

§ Individ	  &	  gruppe	  
§ Metode	  &	  strategi-‐

er	  
§ Dokumentation	  &	  

evaluering	  

§ Æstetisk	  indretning	  
§ sanserum	  
§ rum	  &	  sted	  
§ pædagogiske	  ram-‐

mer	  

§ Værdier	  &	  normer	  
§ Lokal	  styring	  
§ Innovation	  &	  krea-‐

tivitet	  
§ Inklusion	  
§ Struktur	  
§ Børnesyn	  

Ledelse	  
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Bilag 2 

Mentordning, Timeout-ordning og faglig udeundervisning i fx natur-teknik 

  
Mentorordning i udskolingen 
- pædagoger tilknyttes en enkelt eller en gruppe elever der måske er på vej ud af skole, har det svært 
ved fastholdelse nye mål for elev understøttes af mentor i forpligtigende samarbejde skole, fritids-
vejledere, hjem. Elev selv med til at skabe nye mål der kan evalueres, er med til at ” opdage” egen 
evner, talenter, skal motiveres til at blive i udskoling, motiveres til ungdoms uddannelse. 

Mentoropgaver kan fx være:  
-‐ Skabe relationer, indgå aftale med elev/elever og øvrige samarbejdes partnere – et forpligti-

gende samarbejde med fritidsvejleder i forløbet, andre. 
-‐ Morgen vækning, morgen følgeskab til skole 
-‐ Finde alternativ undervisning i fx time-out-projekt – projektforløb, praktik mm 
-‐ Evaluering sammen med elev, fritidsvejleder i forløbet… 

 

 Timeout-ordning for alle klasse trin – 

En gruppe elever/elev på tværs af klasser har brug for nye rammer, alternativ undervisning i en kor-
tere periode i andre lokaler, undervisning, gøres klar til at deltage i klasse igen… 

-‐ Klasselærer henvender sig, indgår aftale 
-‐ Indgå aftale med elev/elever, metode, hvor, periode, indhold 
-‐ Evaluering  
-‐ Løbende kontakt til samarbejdspartnere efter hver ” time out ” 
-‐ Særlig time-out-model for udskolingen i forhold til trivsel 

 

Natur- teknik og/eller biologi: 

Gør brug af klubbernes udeområder i anderledes undervisning i natur, teknik og biologi. Brogården 
har fx eget dyrehold, åløb og skov,  som kan bruges til understøttende undervisning og/eller som 
”klasserum” til valgfag på tværs af kommunens skoler. 

-‐ Biologi – vi undersøger vandløb, ser efter mikroorganismer i mikroskop, taler om sunde 
vandløb… 

-‐ Vi undersøger skovens fauna, bestemmer navne på træerne… 
-‐ Vi bygger vand og vindmøller, forsøger at få omsat den energi vi udvinder til noget der er 

målbart og giver mening for børn og unge, fx en computer. 
-‐ En gruppe børn/unge indgår i et forløb ” hestens røgt og pleje”; fx med fokus på den ro det 

giver at omgås heste. Uddannede dyrepassere informerer om pasning og pleje… 
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Bilag 3 

Skabe rum i rummet - (Inspiration: Lene Heckmann) 

Det handler om at skabe læringsrum, hvor læreren gennem organisering, synlige fælles spilleregler 
og rutiner giver elever en mere overskuelig og tryg base. Og netop på baggrund – og med afsæt i 
denne sikre base – skabe mulighed for individuelle udfordringer, hvor den enkelte elevs læring 
kommer i fokus. 

Tydelig struktur i indretning af klasselokaler, opdeling af lokalet, borde og stoles placering mv. 
Klasseledelse bliver her tydelig i udtryk og form: 

 

Det røde område 
Alene eller i par. Vil ikke forstyrres. 
 
Det gule område 
Sammen i små grupper. Her skal være stille. 
 
Det grønne område 
Fællesbord. Især brug for voksenkontakt. Småsnak er OK. 
 
Kontorplads 
Alene. ”Ventekasse” med selvkørende materialer, hjernevrideropgaver, puslespil mm 
 
Timeout 
Stopur. 
Skilt med ”huskere”: Jeg holder en pause i max. 5 min. 
  Jeg respekterer andre, så de kan arbejde i fred. 
  Jeg har selv ansvaret for at gå ind, når uret bipper. 
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Bilag 4 

Udeskole – Undervisning og normale fagopdelte lektioner ud i naturen… 

Det handler om at skabe læringsrum, der sikrer, at flere fag kan komme i spil både samtidigt og 
selvstændigt. Endvidere er det en god ramme til afprøvning af bevægelse (vi cykler en gang om 
ugen med hele klassen) og anderledes aktiviteter; således at understøttende undervisning også kan 
blive afprøvet uden for skolens matrikel. 

Alt i alt er udeskole en tværgående aktivitet, der både udfordrer den enkelte elev og klassefælles-
skabet på flere plan. Samtidig skabes undervisning og skole på tværs af fokusområderne i skolepoli-
tikken mht. fx læring og sundhed & trivsel samt inddrager væsentlige elementer i skolereformen; 
hvad enten det er aktivitet og bevægelse eller mere organisatorisk; en mere fleksibel og anderledes 
skoledag 

 

Faginddragelse kan fx være: 

Dansk: Logbog, billedrapportering… 

Natur-teknik: biller og insekter, buske og træer, forbrænding… 

Matematik: matematik i naturen, afstandsmåling, symmetri… 

 

Eksempel på udfordring 

Hvordan bliver skolen – og dermed undervisningen i flere fag – en del af den nyanlagte Greve 
Skovs udvikling – både som skov og som del af fx en lokalplan? 

 

 


